
Slávnostný za èia tok bol na -
plá no va ný vo štvrtok na 18. ho -
di nu. Pozva nie pri jal predse da
vlá dy SR Ro bert Fi co, podpred-
se da vlá dy a mi nister vnútra
Ro bert Ka li òák, podpredse da

Vý bo ru NR SR pre obra nu a
bezpeènos� Ján Rich ter a pre zi -
dent Konfe de rá cie od bo ro vých
zvä zov SR Mi ro slav Gazdík.
Najvzácnejším hos�om zo
zahra ni èia bol pre zi dent Európ-
skej fe de rá cie po li cajných od bo -
ro vých zvä zov (Euro COP)
Heinz Kiefer z Ne mecka, odkia¾
pri cesto val aj je ho predchodca,
ve¾ký pria te¾ slo ven ských po li -
cajných odbo rov Hermann Lutz.
Ne chý ba li zástupco via po li -
cajných od bo ro vých cent rál z
Èes ka, Po¾ska a Ra kúska.

Pozdra vi� sne mu jú cich odbo rá -
rov prišla aj ce lá ple já da vy so -
kých funkcio ná rov z Mi nis ter -
stva vnútra SR – poènúc ve dú -
cim slu žobné ho úra du Marti nom
Èatlo šom, èas si na šiel aj pre zi -

dent Po li cajné ho zbo ru gen. Ján
Packa, rek tor Aka dé mie PZ
gen. Jo zef Ku ril, viceprezident
PZ Stanislav Jankovič, riaditeľ
ministerskej inšpekcie Štefan
Kočan, gen. riaditeľka SSMP
Monika Šimová, gen. riaditeľ
SRĽZ Ondrej Varačka i bý va lý
dlho roèný podpredse da OZP v
SR Šte fan Dvor ský, dnes riadi -
te¾ mi ni ster ské ho odboru.

Slo vá uzna nia
Hneï na úvod vystú pil pred

úèastníkmi zjazdu pre mi ér vlá dy
SR, keï predtým podpredse da

OZP Ma rián Magdoško uznanli -
vo skonšta to val, že Ro bert Fi co
sa od svojho vstu pu do po li ti ky
zú èast nil kaž dé ho zjazdu a kaž -
dej medzi ná rodnej konfe rencie,
kto rú OZP v SR or ga ni zo val.
Pán Fi co je zá ro veò v histó rii
na šich po li cajných odbo rov
prvým pre mié rom vlá dy, kto rý
pri jal pozva nie na zjazd. Tú to
informá ciu oce ni li de le gá ti potle-
skom.

Na zá ver je ho vystú pe nia
podpredse da OZP v SR Ma rián
Magdoško pre mié ra ešte ve -
rejne po žia dal, aby sa as poò
jed nou ve tou vy jadril k té me za -
cho va nia so ciálnych istôt a zá -
ko na è. 328. „Na sto percent
za cho va né, bez akýchko¾vek
zmien,“ rea go val pre mi ér, za
èo si vyslú žil ïalší po tlesk.

Po predse do vi vlá dy vecne
vystú pil mi nister vnútra Ro bert
Ka li òák. V zá ve re pre ja vil že la -
nie, aby sme v bu dúcnosti spo -
mí na li na to to obdo bie ako na

„dob ré ro ky“. (Oba pre ja vy vlád-
nych predsta vi te ¾ov, ako i všet-
ky ostatné vystú pe nia hos tí na
zjazde pub li ku je me)

Ve dú ci kance lá rie pre zi den ta
SR prof. Mi lan Èiè ospra ve dl nil
neúèas� hla vy štá tu Iva na Gaš-
pa ro vi èa, kto ré mu iné po vin nos ti
ne do vo li li zú èastni� sa nášho
sne mo va nia. Pán pro fe sor Èiè
pre èí tal po zdrav ný list pá na pre -
zi den ta a  pri dal nieko¾ko osob-
ných spo mie nok, keïže bol pre -
mié rom prvej vlá dy ná rodné ho
po ro zu me nia, istý èas riadil aj
mi nis ter stvo vnútra a dlhé ro ky
spo lu pra co val najmä s Aka dé -
miou PZ. Pri po me nul, že v prvo -
po èiatkoch, po ro ku 1989 bo lo v
re zorte ve ¾a funkcio ná rov, kto rí s
myšlienkou existencie odbo rov v
si lo vých zložkách ne súhla si li.

Prí tomných 135 de le gá tov
Ro ko va nie sne mu viedol

predsedajúci zjazdu Ma rián
Magdoško. De le gá ti zvo li li man-
dá to vú a návrhovú ko mi siu, pra -
covné predsedníctvo a èle nov
pra covných ko mi sií. Za pi so va te¾ -
kou zjazdu sa sta la vý kon ná ta -
jomníèka OZP v SR Eri ka Se èá -
nyo vá. Onedlho už predse da
mandátovej komisie Ladislav
Gra èík obozná mil úèastní kov
zjazdu so sprá vou, z kto rej vy -
ply nu lo, že na zjazd bo lo po zva -
ných 147 de  le gá tov. Prí tomných
bo lo 135, èo je 91,84 percenta. Z
uve de né ho po è tu je 114 mu žov
a 21 žien, de le gá ti zastu pu jú
všetkých 76 základných orga ni -
zá cií. Zjazd je pre to uzná ša nia -
schop ný.

S kontrolou plnenia uznese-
nia IV. zjazdu obozná mil prí tom -
ných Ma rián Magdoško. Z je ho
vystú pe nia vy ply nu lo, že OZP
všetky rozho du jú ce úlo hy v
pred chádza jú com pä�roènom
ob  do bí spl nil. Po tom sa už ujal
slo va predse da OZP v SR Mi ro -
slav Lit va, kto rý prednie sol
obsažnú sprá vu o reali zá cii Pro -
gra mu OZP v SR.

S odpoètom èin nos ti èle nov
re víznej ko mi sie mal predstú pi�

jej predse da Pa vol Mi ko laj, ten
však ná hle ocho rel. Z jeho po -
verenia sprá vu pre to pre d niesol
èlen ko mi sie Adam Hro nec.

Ako èe li� krí ze
Po obedòajšej prestávke do -

sta li slo vo hostia zjazdu. S tra -
diène håba vým a a podnetným
pre ja vom vystú pil pre zi dent
Euro COP–u Heinz Kiefer, pri dal
sa je ho dlho roèný od bo ro vý sú -
putník Hermann Lutz i  predse -
da Ne zá vis lé ho od bo ro vé ho
zvä zu Po lí cie ÈR Mi lan Štì pá -
nek. Zjazd po zdra vil aj pre dák
ra kúskych po li cajných odbo rov
Hermann Grey linger a po¾ský
predse da Anto ni Du da.

Pre zi dent Konfe de rá cie od -
bo ro vých zvä zov SR Mi ro slav
Gazdík vo svo jom vystú pe ní o.i.
zdô raznil: „My odbo rá ri sa ne -
mô že me sto tožni� s ná zo rom,
že krí za bu de na kon ci až vte dy,
keï bu dú tre zo ry bánk, fi -
nanèných inšti tú cií a podni ka te -
¾ov opä� pl né pe òa zí, o kto ré pri-
šli vlastným pri èi ne ním a ha -
zardom. Tvr dí me, že krí za pre
nás po mi nie až vte dy, keï zno -
va obsa dí me všetky pra covné
miesta, o kto ré sme prišli po èas
tejto ce losve to vej pandé mie.“

Ako posledný z hos tí oslo vil
prí tomných s tra diène pria mo -
èia rym, bezprostredným prí ho -
vo rom pre zi dent Po li cajné ho
zbo ru gen. Ján Packa.

Zá ve ry zjazdu
Vzá pä tí sa de le gá ti zno va ve -

no va li vnútrozvä zo vej proble -
ma ti ke. Predse da návrho vej ko -
mi sie Pa vol Me ki òa sko mento -
val prie beh pri po mienko vé ho
ko na nia k ná vr hu no ve ly sta nov
OZP v SR. De le gát Mi ro slav
Lieta va zo základnej orga ni zá -
cie 8/4 predlo žil pri po mienky k
zne niu, Pa vol Me ki òa vysvetlil
pod sta tu pro blé mu a ko mi sia
odpo ru èi la pri po mienky ne -
schvá li�. Plé num jej ná vrh hla -
so va ním (s vý nimkou jedné ho
hla su) ak cep to va lo. Na po kon
zjazd ná vrh pozme ne ných sta -

V èísle:
Všetko 

o 
V. riadnom 

zjazde 
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Vá že ný pán mi nister vnút-
ra, podpredse da vlá dy SR,
vá že ný pán predse da Od bo -
ro vé ho zvä zu po lí cie, vzácni
hostia, dá my a pá ni!

Ani som ne ve del, že mám ta -
kú dobrú úèas� na va šich ro ko -
va niach, ale ako si to pri chádza -
lo pri rodze ne, pre to že mož no už
aj mo je pro fe sio nálne za ra de nie
ako právni ka v ob las ti trest né ho
prá va ma vždy �a ha lo k proble -
ma ti ke po lí cie, a pre to som bol
ve¾mi rád, že aj dnešný pro gram

mi umož nil prís� medzi vás. Ho -
ci, ako už bo lo po ve da né,
odchádza me spo loène s pod-
predse dom vlá dy a mi nistrom
vnútra ihneï po na šich vystú pe -
niach na vý chodné Slo ven sko.

Do vo¾te mi, aby som na úvod
jednoznaène skonšta to val, že
takmer 20 ro kov existencie
odbo rov v po lí cii SR uká za lo, že
od bo ro vé zdru žo va nie príslušní -
kov Po li cajné ho zbo ru je pre
spo loènos� mi mo riadne potreb-
né. A pre to vám aj ïa ku jem za

pozva nie na dnešné ro ko va nie,
kto ré som ve¾mi rád pri jal. Špe -
ci fi ká, použi jem mož no zvláštny
vý raz, ale za mestna necké ho
vz�a hu k po lí cii, ale najmä kva -
litný vý kon služ by nie je mož né
vždy vní ma� iba indi vi dua listicky
v hie rar chii akýchsi mo cen ských
práv a rozka zov. Pozna nie ná -
lad, potrieb a reálne ho ži vo ta
po li cajtov je dô le ži tým prvkom
spätnej väzby pri fungo va ní mo -
cen ské ho sys té mu, akým je Po -
li cajný zbor. Dvadsa� ro kov uká -

za lo, že po li ti ci mu sia hlas po li -
cajných odbo rov nielen po èú va�,
ale najmä mu sia s ni mi vies� ko -
rektný a nepretrži tý dialóg. Zvý -
razòu jem dialóg, pre to že ba ví -
me sa o odbo roch, a ne ba ví me
sa o vz�a hu nadria de né ho a
podria de né ho. Le bo ten je vte dy
správny, dialóg je vte dy správ-
ny, ak je ho výsledni cou je po -
krok v ce lej spo loènosti, sku -
toèný roz voj de mo kra cie a
ochra na slo bo dy na šich obèa -
nov. Te da nie servilnos� k po li -

tickej mo ci, ale úcta k zá ko nom,
úcta k Ústa ve Slo venskej re -
pub li ky, úcta k Základnej listi ne
práv a slo bôd. To sú kri té ria pre
dialóg medzi po li cajný mi odbor-
mi a po li tic kou mo cou. A bu dem
všetko ro bi� pre to, aby ta kú to
kva li tu ten to dialóg mal aj v
nasle du jú cich ro koch.

Po li cajná služ ba, to nie je len
aká si repre sia a vy nu co va nie
prá va. Je to aj pre vencia a vý -
cho va obèa nov. Ta kú to služ bu

Vystúpenie�premiéra�SR�Roberta�Fica�na�našom�snemovaní

(Pokraèovanie na strane 3)

(Pokraèovanie na strane 2)

Bra�ti�sla�va�(on)�–�Pod�heslom�Kva�litná�prá�ca�po�lí�cie,�zá�-
ru�ka�bez�peè�nos�ti�obèa�nov�sa�8.�a�9.�októbra�2009�ko�nal
v�bra�tislavskom�ho�te�li�SU�ZA�V.�riadny�zjazd�Od�bo�ro�vé�-
ho�zvä�zu�po�lí�cie�v�SR.

Ro�ko�va�li�de�le�gá�ti�V.�riadne�ho�zjazdu�Od�bo�ro�vé�ho�zvä�zu�po�lí�cie�v�SR

Pohľad na predsednícky stôl. Za rečníckym pultom podpredseda OZP Marián Magdoško, ďalší v
poradí : Ján Packa, Robert Kaliňák, Robert Fico, Miroslav Litva, Heinz Kiefer, Miroslav Gazdík, Ladi-
slav Gračík

Prvýkrát v histó rii za ví tal medzi sne mu jú cich odbo rá rov pre mi ér SR
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nov schvá lil. (Ich zne nie bu de v
blízkom èa se prístupné na na šej
intra ne to vej we bo vej stránke) 

V rám ci disku sie vystú pil
Adam Hro nec, kto rý na margo
sprá vy o èin nos ti re víznej ko mi -
sie pri po me nul potre bu vy ko ná -
va� kon tro ly ve¾mi transpa -
rentne a zodpo vedne, pre to že
bez sve do mi te spra co va nej re -
víznej sprá vy sa strá ca dô ve ry -
hodnos� ve de nia základnej
orga ni zá cie. De le gát Igor Ro -
hár z Ri mavskej So bo ty vy jadril
za svo ju orga ni zá ciu po ïa ko -
va nie ve de niu OZP a predsed-
níctvu za prá cu, kto rú v uply nu -
lých piatich ro koch odviedli.
„Chcel by som po ve da� jed no
ve¾ké ïa ku jem!“ zazne lo z
repro dukto rov.

De le gá ti v zá ve re svojho
sne mo va nia schvá li li aj ïalšie
dô le ži té do ku men ty: Pro gram
OZP v SR po V. zjazde, Uzne -
se nie z V. riadne ho zjazdu OZP
v SR a Vyhlá se nie de le gá tov
zjazdu. V. riadny zjazd tak bol
vlastne his to ric ky posledným
zjazdom OZP v SR, pre to že de -
le gá ti schvá le ním no ve ly sta nov
o. i. odobri li zá mer stre tá va� sa
v bu dúcnosti na kongre soch.

Po skon èe ní sne mo va nia sa
predse da OZP Mi ro slav Lit va a
pre zi dent Euro COP–u Heinz
Kiefer zú èast ni li tla èo vej be se -
dy s re daktormi spra vo dajských
agentúr TASR a SI TA, kto rí bo li
o. i. obozná me ní so zne ním
Vyhlá se nia, adre so va né ho vlá -
de SR a mi nis tro vi vnútra SR.
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Po�zdrav�ný list
pre�zi�den�ta Slo�venskej re�pub�li�ky

Iva�na Gašpa�ro�vi�èa
Vá že ný pán predse da Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v Slo -

venskej re publi ke,
vá že ní de le gá ti, cte ní hostia,
do vo¾te mi, aby som Vás srdeène po zdra vil pri prí le ži tosti V.

zjazdu Vášho od bo ro vé ho zvä zu. Ïa ku jem za mi lé pozva nie a
je mi ¾ú to, že mi mo je pra covné po vin nos ti ne do vo lia by� medzi
Va mi.

Rád by som oce nil Va šu prá cu, kto rou sle du je te pre -
dovšetkým pre sadzo va nie oprávne ných záujmov za mestnancov
po lí cie. Je to ná roè ná úlo ha, pre to že prá ca v po lí cii má mno hé
špe ci fi ká, èas to ne mož no vy lú èi� ani ohro ze nie zdra via èi do -
konca ži vo ta. Úlo ha odbo rov je pre to v ochra ne práv za -
mestnancov po lí cie ne zastu pi te¾ná a je ne zastu pi te¾ná i pre dob -
ré fungo va nie po li cajných zlo žiek v Slo venskej re publi ke.

Ve rím, že tak ako v mi nu los ti, od bo ry v po lí cii bu dú pre sadzo -
va� svo je le gi tímne ciele a dba� na dodržia va nie dob rých pra -
covných podmie nok, zdra votnej sta rost li vos ti èi napríklad dohlia -
da� nad ïalším vzde lá va ním za mestnancov. Od bo ry v každom
odvetví nášho hospo dárstva zohrá va jú dô le ži tú úlo hu a u po lí -
cie, kde sú podmienky na prá cu mi mo riadne �ažké a ná roè né, o
to viac. Dr žím Vám pal ce, aby ste na šli vní ma vých partne rov na
so ciálny dialóg a prá va odbo rá rov i ostat ných za mestnancov ne -
bo li v ni ja kom prí pa de po ru še né.

Pra jem Vám, vá že ní de le gá ti, ob saž né a zmysluplné ro ko va -
nie, ve ¾a zdra via, pro fe sio nálnych a osobných úspe chov.

Ro�ko�va�li�de�le�gá�ti�V.�riadne�ho�zjazdu�Od�bo�ro�vé�ho�zvä�zu�po�lí�cie�v�SR
(Pokraèovanie zo strany 1)

VYHLÁ�SE�NIE
De le gá tov V. zjazdu Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR

My, de le gá ti V. zjazdu Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie 
v SR s cie¾om sta bi li zo va� Po li cajný zbor 
a skva litòo va� prá cu po lí cie ako služ bu 
obèianskej ve rejnosti:

1./ Žiada me vlá du SR, aby po kra èo va la 
v do te rajšej so ciálnej po li ti ke, èím dá zá ru ku 
za cho va nia so ciálnych istôt za mestnancov 
mi nis ter stva vnútra.

2./ Žiada me mi nis tra vnútra SR o pokra èo va nie 
v nastú pe nom trende reali zá cie ka riérne ho 
po stu pu za mestnancov a rieše ní by to vej 
po li ti ky za mestnancov ako dô le ži tých prvkov 
perso nálnej sta bi li zá cie.

V Bra tisla ve dòa 9.10.2009

De le gá ti V. zjazdu OZP v SR

U�Z�N E S�E N I E
z V. riadne ho zjazdu OZP v SR, ko na né ho v dòoch

8. a 9. októbra 2009 v Bra tisla ve.

V. riadny zjazd OZP v SR, po pre ro ko va ní všetkých bo dov pro gra mu a pri po mie nok, po vy po èu tí
si prí ho vo rov a diskusných príspevkov:

I. be rie na ve do mie
a) sprá vu mandá to vej ko mi sie o uzná ša niaschopnosti zjazdu a výsledkoch hla so va nia,
b) sprá vu návrho vej ko mi sie k uplatne ným pri po mienkam a návrhom na zme ny k do ku mentom

V. riadne ho zjazdu OZP v SR,
c) sprá vu o reali zá cii Pro gra mu OZP v SR od IV. riadne ho zjazdu OZP v SR,
d) sprá vu o èin nos ti a do siahnu tých výsledkoch OZP v SR od IV. riadne ho zjazdu OZP v SR,
e) sprá vu Re víznej ko mi sie OZP v SR o svo jej èin nos ti od IV. riadne ho zjazdu OZP v SR,
f) vystú pe nia hos tí a diskusné príspevky.

II. schva ¾u je
a) Pro gram OZP v SR na obdo bie po V. riadnom zjazde OZP v SR,
b) Sta no vy OZP v SR,
c) pokra èo va nie èin nos ti Re víznej ko mi sie, a to do schvá le nia no vých èle nov re ví zo rov úètov,
d) Vyhlá se nie de le gá tov V. riadne ho zjazdu OZP v SR.

III. ukla dá
a) vy hodno ti� pri po mienky, ná vr hy a podne ty, kto ré vyply nu li z ro ko va nia a disku sie na V. riad-

nom zjazde OZP v SR a pod¾a upotre bi te¾nosti, tieto uplatòo va� pri plne ní Pro gra mu OZP v
SR po V. riadnom zjazde OZP v SR, ako aj vo svo jej prie bežnej èin nos ti,

Z: Ra da predse dov OZP v SR T: do konca ro ka 2009, prie bežne
b) reali zo va� Pro gram OZP v SR po V. riadnom zjazde OZP v SR v èa so vých obdo biach tak, aby

bo li prispô so be né so ciálne mu a eko no mic ké mu vý vo ju v spo loènosti
Z: Ra da predse dov OZP v SR, T: do schvá le nia no vé ho pro gra mu
c) zvo la� za sadnu tie Ra dy predse dov OZP v SR, na kto rom v zmysle Sta nov OZP v SR vy ko na�

vo¾bu predse du a podpredse dov,
Z: predsedníctvo, Ra da predse dov OZP v SR T: do konca ro ka 2009
d) za bezpe èi�, pod¾a po žia da viek ZO OZP v SR, knižné spra co va nie a tlaè do ku mentov schvá -

le ných V. riadnym zjazdom OZP v SR pre ich potre bu,
Z: ve de nie a predsedníctvo OZP v SR T: ihneï po sústre de ní po žia da viek
e) informo va� všetkých èle nov OZP v SR o prie be hu a zá ve roch ro ko va nia V. riadne ho zjazdu

OZP v SR,
Z: de le gá ti V. riadne ho zjazdu OZP v SR T: najbližšie èlen ské schôdze
f) prie beh zjazdu a zá ve ry z je ho ro ko va nia zve rejni� v najbližšom èís le no vín Po lí cia
Z: ve de nie OZP v SR   T: októ ber 2009
g) zodpo vedne a dôsledne reali zo va� schvá le né do ku men ty V. riadne ho zjazdu OZP v SR,
Z: èle no via OZP v SR   T: prie bežne

h) spra co va� ana lý zu èlenskej základne a navrhnú� rieše nia so za me ra ním na je rast,
Z: predsedníctvo OZP v SR T: 30. 06. 2010

i) vy ko na� vo¾bu re ví zo rov úètov,
Z: Ra da predse dov  T: 30. 03. 2010

j) vy ko na� ana lý zu PO so za me ra ním na jej nákla do vos� a navrhnú� opatre nia na jej ze fektívne -
nie,

Z: predsedníctvo OZP v SR T: 30. 06. 2010
k) zve rejni� vyhlá se nie de le gá tov 5. riadne ho zjazdu OZP v SR v no vi nách PO LÍ CIA a predlo ži�

ho ve de niu MV SR,
Z: predsedníctvo OZP v SR T: najbližšie vy da nie no vín

PO LÍ CIA a ihneï
l) zve rejni� v najbližšom èís le no vín PO LÍ CIA do slov né vystú pe nia predse du vlá dy SR, mi nis tra

vnútra SR a list pre zi den ta SR.
Z: predsedníctvo OZP v SR T: v texte

Predse da návrho vej ko mi sie V. riadne ho zjazdu OZP v SR: JUDr. Pa vol Me ki òa

Ove ro va te lia: JUDr. Fer di nand Marczy, JUDr. Ju raj Kotz
Za pi so va te¾: Bc. Eri ka Se èá nyo vá
Bra ti sla va 9. októbra 2009

P r e d s e d a
OZP v SR

Ing. Mi ro slav Lit va
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mô že vy ko ná va� len po li cajt,
kto rý je vzde la ný, je osobnostne
zre lý a sa mozrejme te lesne,
psy chic ky a du ševne zdat ný.
Ne ustá le zdo ko na ¾o va nie a pri-
pra ve nos� v ob las ti vý cvi ku po li -
cajtov je jed nou z najdô le ži -
tejších úloh mi nis ter stva vnútra
a Po li cajné ho zbo ru pri neustá -
lom h¾a da ní no vých fo riem a
me tód v bo ji pro ti roz liè ným for -
mám pá cha nia zá važ ných trest -
ných èi nov, bru ta li te pá cha te ¾ov
a orga ni zo va né mu zlo èi nu. Svet
zlo èi nu použí va ne ustá le so fis ti -
ko va né a viac ra fi no va né me tó -
dy, kto rým ne mô že èe li� èlo vek
so zna los�a mi na úrov ni 80. ro -
kov mi nu lé ho sto ro èia. A to ne -
pla tí len pre špiè ky PZ, ale pre
všetkých je ho èle nov. Do vo¾te
mi te raz, ho ci sme na stretnu tí
odbo rá rov, aby som oce nil vý -
sled ky, kto ré ste do siahli za
posledné ro ky. Chcem po ïa ko -
va� všetkým po li cajtom, pre to že
sa spo loène s mi nistrom vnútra
a podpredse dom vlá dy èas to
po ze rá me do rôznych šta tistík.
Áno, ja nie som ve¾ký pria te ¾om
rôznych šta tistík, ale je prav da,
že sme svedka mi po kle su kri mi -
na li ty na Slo ven sku a ne po -
chybne sme svedka mi ve¾mi po -
zi tívnych správ po kia¾ ide o
dopravnú si tuá ciu na Slo ven -
sku, po kia¾ ide o do prav né ne -
ho dy, po kia¾ ide o zra ne ných a
usmrte ných. Bo hu žia¾, dob ré
sprá vy sa dnes prí liš v slo ven -
ských mé diách ne no sia, ale
som presvedèe ný, že ke dy -
ko¾vek sa posta ví te dnes tvá rou
ku ko mu ko¾vek, má te v ru kách
mi mo riadne sil né ar gu men ty,
aby ste po ve da li, že ste do siahli
tam, na tom po li, na kto rom
reálne pra cu je te, fan tas tic ké vý -
sled ky. Za to vám je tre ba po -
ïa ko va� a mož no by to moh la
by� aj jed na z ta kých disku sií
ale bo tém pre disku siu u vás,
na va šom za sa da ní od bo ro vé ho
zvä zu, že ako dosta� tieto dob -
ré, po zi tívne informá cie o po li -
cajtoch medzi ¾u dí. Pre to že úlo -
hou odbo rov je nielen chrá ni�
posta ve nie po li caj ta, v tom
zvlášt nom špe ci fickom vz�a hu,
kto rý má vo vz�a hu k štá tu, ale
urèi te je úlo hou odbo rov vytvá -
ra� aj dob rý ob raz o po li cajtoch
v spo loènosti a ma� vý bor né zá -
ze  mie. Má te èo použi�, pouva -
žuj te o tom, ako postu po va�,
ako tieto informá cie dosta�
medzi ¾u dí.

Po ve dal som, že ne ustá le
zdo ko na ¾o va nie a ïalšia prípra -
va po li cajtov je urèi te najpod-
statnejšia úlo ha mi nis ter stva
vnútra a tý ka sa všetkých úplne
od ho ra až do le. Vý ber po li -
cajtov, ich hodno te nie, ich ka -
riérny rast mu sí by� podria de ný
to mu to dik tá tu do by. K to mu
mu sia by�, po cho pi te¾ne, vytvo -
re né aj zodpo ve da jú ce inšti tu -
cio nálne opatre nia, ve dú ce k to -
mu, aby ce lo ži votné vzde lá va -
nie po li cajtov ne bo lo iba aké si
mento ro va nie mi nu lých poznat-
kov, ale aby sa najnovšie po -
znat ky sta li sú èas�ou zna los tí
po li cajtov.

V tom to sme ro va ní má ne -
zastu pi te¾né miesto a po vin nos ti

Aka dé mia PZ. Ce lo ži votné
vzde  lá va nie v PZ ne mô že by�
iba ne ja kou uzatvo re nou štruk-
tú rou, k vzde lá va niu je potrebné
využí va� špiè ko vých odborní kov
aj mi mo rá mec mi nis ter stva
vnútra, ale aj zo zahra ni èia. Ja
viem, že pra cu je te tak to, ale
opä�, odbo rárske hnu tie, dob ré
vz�a hy s odbormi zo zahra ni èia
sú dob rou prí le ži tos�ou na po zý -
va nie ta kýchto expertov prá ve
do pro ce su ce lo ži votné ho vzde -
lá va nia. S tý mi to ve do mos�a mi
mu sí drža� krok tech nic ké a me -
to dic ké vy ba ve nie PZ. Viem, že
by sme o tom moh li ve ¾a ho vo -
ri�, ale pred pár dòa mi do slo va
sme sa stretli na Slo ven sku s
predsta vi te¾mi ha si èov a záchra -
ná rov. A ja si dobre pa mä tám,
pre to že aj tá to oblas� spa dá pod
mi nis ter stvo vnútra, nikto dnes
ne po chy bu je o tom, že ta ká ob -
no va vo zo vé ho par ku, po kia¾ ide

o špe ciálnu tech ni ku pre ha si -
èov a záchra ná rov, aká bo la
uro be ná za posledné tri ro ky,
ne bo la uro be ná od ro ku 1989 v
rám ci mi nis ter stva vnútra. Jed-
no du cho je to prav da a ja si
mys lím, že keï sa pozrie me
spätne a po rovná va me tieto tri
ro ky v sa motnom PZ a po vie me
si, kde sme sa do sta li, èo sa
všetko uro bi lo a èo všetko or ga -
ni zo val mi nister vnútra a pod-
predse da vlá dy, tak rovna ko tak
ako sa vy mô že te vzh¾a dom na
svo je vý sled ky po ze ra� do oèí
ko mu ko¾vek, mys lím si, že aj mi -
nister vnútra sa vám mô že pria -
mo po ze ra� do oèí, pre to že pre
Po li cajný zbor sa v rám ci mož -
nos tí uro bi lo všetko, èo sa uro bi�
da lo.

Efektívne využí va nie no vých
me tód a tech ni ky sú sa mo -
zrejme schop ní iba ¾u dia na
úrov ni sve to vé ho pozna nia. To
sú vi sí aj s vý raz ným zlep še ním
ja zy ko vých zna los tí v ce lom PZ.
Pre otvo re nos� Slo ven s ka vo èi
ce lé mu sve tu a znaènú interna -
cio na li zá ciu zlo èi nu sa rast
aktívnych ja zy ko vých zna los tí u
príslušní kov PZ stá va jed nou z
prvo ra dých úloh pri skva litòo va -
ní ich od bor né ho po ten ciá lu.
Oèa ká vam, že aj od bo ro vý zväz
si pro ble ma ti ku efektívne ho a
mo derné ho ce lo ži votné ho vzde -
lá va nia, rastu od bor né ho po ten -
ciá lu osvo jí ako zá klad rastu so -
ciálne ho ka pi tá lu. Najlepšia
investí cia, vy to dobre viete, je

investí cia nie do zbra ní, do áut,
ale do ¾u dí, pre to že tieto investí -
cie sa vždy vra ca jú mno ho ná -
sobne naspä�. Je ho rast so -
ciálne ho ka pi tá lu nie je zá vis lý
len od odme òo va nia a so -
ciálnych istôt. Sú je ho kompo -
nentmi, ale nie je di ný mi.

Vá že né dá my a pá ni, mi lí
pria te lia, do vo lím si aj to to oslo -
ve nie, som na stretnu tí odbo rá -
rov, pre to mi do vo¾te po ve da� aj
pár slov ta kých, kto ré sa do tý ka -
jú kla sic ké ho od bo ro vé ho hnu tia
na Slo ven sku. Ži je me v èa soch,
ke dy krí za fi nanèných trhov
najmä v Spo je ných štá toch pre -
rástla do bezpre ce dentnej hos-
po dárskej krí zy, so ciálnej krí zy a
krí zy vzá jomnej dô ve ry. Uká za lo
sa, že roz voj ¾udskej spo loènosti
ne mô že by� za lo že ný len na
egoistickom indi vi dua lizme, na
neovlá da nom tr hu, v kto rom sú
úspešní špe ku lanti, pod vod ní ci,

aro gant ní a moc ní. Po tvr di lo sa,
že trh sí ce vie efektívne vytvá ra�
zdro je, ale ne vie ich spra vodli vo
rozde ¾o va�. Ne rovno merná a
de for mo va ná spotre ba, ne úc ta
k dôstojnej prá ci, naozaj bez hla -
vá hon ba za ziskom je praprí èi -
nou sú èasnej sve to vej glo bálnej
krí zy. V sú èasných kru tých èa -
soch je sve tu zre te¾né, do akej
ka taklizmy do viedla všetkých
sil ných aj sla bých na ce lej ze -
me gu li stra té gia kultú ry vo¾né ho
tr hu bez aké ho ko¾vek obmedzo -
va nia a stra té gia sla bé ho štá tu.

Rieše nie prob lé mov, kto ré sú
spo je né s krí zou, nie je mož né
tý mi nástrojmi, kto ré spo loènos�
do krí zy do viedli. Fi nanèná a
hospo dárska krí za je zá ro veò aj
krí zou dô ve ry. Dô ve ry medzi
¾uïmi, medzi jed not li vý mi vrst -
va mi spo loènosti. Po stup vlá dy
SR chce odstrá ni� se me ná ne -
dô ve ry, se beckosti, kto ré tu bo li
imple mento va né zvonka v pred-
chádza jú com ob do bí a za pred-
chádza jú cich garni túr. So li da ri -
ta, slo vo, kto ré v ne dávnom ob -
do bí bo lo na výsmech, je k¾ú èo -
vým slo vom, kto ré cha rak te ri zu -
je ces tu k rieše niu do pa dov krí -
zy. Nielen na Slo ven sku, ale na
ce lom sve te. So li da ri ta je k¾ú èo -
vé slo vo aj pre odbo rá rov. Bez
so li da ri ty niet zdra vé ho a udrža -
te¾né ho rieše nia prob lé mov, do
kto ré ho uvrh li svet sku pi ny špe -
ku lantov, egoistov a sebcov.
Ne do pus tí me, a to je ofi ciálne
prehlá se nie vlá dy SR, aby rie-

še nie hospo dárskych prob lé -
mov bo lo na úkor za mest -
nancov. Áno, sme svedka mi v
niekto rých kra ji nách Euró py, že
v bo ji pro ti krí ze sa použí va
okrem iné ho aj ná stroj zni žo va -
nia so ciálne ho štandardu ¾u dí –
ale bo pra covnoprávne ho štan-
dardu, ale bo za mestna necké ho
štandardu. Tou to ces tou sme
odmietli ís�, a pre to, ak ste si
všim li posledné informá cie, v ro -
ku 2010 chce me za ga ranto va�
kaž dé mu ob èa no vi Slo venskej
re pub li ky ten so ciálny štandard,
kto rý bol nasta ve ný ešte v ro ku
2008. Ex pe ri men ty s odvodmi
na so ciálne a zdra votné poiste -
nie ne patria do spo loènosti, kto -
rá uzná va so ciálnu súdržnos�.
So ciálna súdržnos� a spo -
loènos�, kto rá uzná va so ciálnu
súdržnos�, si vá ži všetkých
obèa nov a nielen pár vy vo le -
ných. Odmie ta me ro bi� ha zard s
¾udský mi osudmi len pre chlap -
èenské ex pe ri men ty všetké ho
zna lých eko no mic kých ana ly ti -
kov bez akejko¾vek zodpo -
vednosti.

Pri tom to všetkom sa celkom
pri rodze ne opie ra me aj o od bo -
ry. Tie predchádza jú ca garni tú -
ra, ale aj sa mo zva ní eko no mickí
ana ly ti ci ešte ne dáv no po va žo -
va li, a mno hí ešte aj dnes po va -
žu jú za aký si anachro nizmus
21. sto ro èia. My sme však pre-
svedèe ní, vá že ní pria te lia, že pri
vytvá ra ní dy na mic ky rozví ja jú -
ce ho sa so ciálne ho štá tu, v spo -
loènosti, kde je so li da ri ta vý -
sost nou vlastnos�ou ¾u dí, ma jú
od bo ro vé orga ni zá cie abso lútne
ne zastu pi te¾nú úlo hu. Od bo ry
sa mu sia, sa mozrejme, mo -
derni zo va�, mu sia reago va� na
zme ne né vonkajšie podmienky,
ale nesmú za niknú�, nesmú sa
sta� akýmsi sle pým prislu ho va -
èom podni ka te¾skej sfé ry. Od bo -
ry, to nie je ne ja ké vše obec né
obèianske zdru že nie, ako sa to
mno hí sna ži li a sna žia na ve -
rejnosti pre zento va�. Posta ve nie
od bo ro vých orga ni zá cií to tiž vy -
chádza pria mo z ústavných
práv obèa nov SR, kto ré sú de fi -
no va né v èlán ku 37, v piatom
oddie li Ústa vy, kto rý ho vo rí o
hospo dárskych, so ciálnych a
kultúrnych prá vach. Tieto prá va
je potrebné nielen dekla ro va�,
ale ich aj v každo dennom ži vo te
napåòa�.

Ja chcem po ïa ko va�, je tu aj
pán pre zi dent KOZ, za mi mo -
riadne kva litný dialóg. Nie vo
všetkom sa zhodne me, na mno -
hé ve ci má me rozdielny ná zor,
napríklad te raz ve die me ve¾mi
intenzívnu disku siu na té mu mi -
ni málna mzda, ale do siahli sme
ve¾mi vážne vý sled ky za tri ro ky.
Ob no vi li sme so ciálny dialóg, a
da li sme mu ta kú kva li tu, aká tu
ni kdy na Slo ven sku prak tic ky po
ro ku 1989 ne bo la. Za bez pe èi li
sme pri me ra nú no ve li zá ciu Zá -
konní ka prá ce, uro bi li sme všet-
ky kro ky, kto ré ve dú k po silòo -
va niu so ciálne ho štá tu a ja
chcem po ïa ko va� KOZ, ale sa -
mozrejme chcem po ïa ko va� aj
špe ciálnym odbo rom, ak ich tak
mô žem nazva�, v ob las ti po lí cie,
za tú to spo luprá cu a ke dy ko¾vek
sa ma na to bu de niekto pý ta�,
tak po viem, že od bo ry vždy pre -

sadzo va li dôsledne záujmy za -
mestnancov, vždy tak ro bi li a
bu dú tak ro bi� napriek to mu, že
je tu vlá da, kto rá je prá vam za -
mestnancov naklo ne ná podstat-
ne priazni vejšie, ako to bo lo v
mi nu los ti.

Tieto zá sa dy, o kto rých te raz
ho vo rím, sa sta li princípmi po -
èas ce lé ho nášho vládnu tia.
Pod¾a týchto princí pov sme
predlo ži li do NR SR aj roz po èet
na rok 2010 s výh¾a dom na ro -
ky 2011 a 2012. Mô že si rozprá -
va� kto chce èo chce, ja tvr dím,
že je to dob rý roz po èet, pre to že,
pro sím, pozri me sa na roz poè ty
iných štá tov, do akých schod-
kov, do akých de fi ci tov idú iné
kra ji ny Európskej únie. Mož no
sta èí je den údaj. Prie mer de fi ci -
tu v rám ci EÚ na rok 2010 je
oko lo 6, 5 percenta, my ide me s
de fi ci tom na rok 2010 5, 5 per-
centa, te da ešte o jed no per-
cento me nej ako EÚ.

Ïa lej chcem po ve da�, že
sme ne šli ces tou zni žo va nia
pla tov, ne šli sme ces tou zni žo -
va nia dô chodkov a ne šli sme
ces tou zni žo va nia so ciálne ho
štandardu, ale išli sme ces tou
urèi tých škrtov vládnej spotre by,
kto ré sú dnes ne vyhnutné a kto -
ré sme my po va žo va li za dô le ži -
té, aby sme zvlád li roz po èet v
ro ku 2010. Je to roz po èet, kto rý
chrá ni sla bých a zakla dá aj im -
pul zy pre rozví ja nie zá rodkov
ïalšie ho hospo dárske ho rastu.
Ak sa potvrdia op ti mis tic ké úva -
hy, kto ré sa dnes obja vu jú v
Medzi ná rodnom me no vom fon -
de, ak sa potvrdia po zi tívne
úva hy, kto ré sa obja vu jú na
úrov ni európskej centrálnej ban -
ky ale bo Ná rodnej ban ky Slo -
ven s ka, v ro ku 2010 bu de Slo -
ven sko opä� kra ji nou s hospo -
dárskym rastom a bu de me môc�
pokra èo va� v tom, èo sme za èa li
v ro ku 2006. Mu se li sme, sa -
mozrejme, pristú pi� k tvr dým
úsporným opatre niam a obme-
dze niam v niekto rých re zortoch.
Je medzi ni mi aj re zort mi nis ter -
stva vnútra, viem, že podpred-
se da vlá dy a mi nister vnútra má
z to ho smutnú hla vu, ale smut-
nú hla vu má aj mi nister ob ra ny,
aj mi nister do pra vy, aj mi nister
pô do hospo dárstva, s vý nimkou
troch mi nisterstiev sme vša de
krá ti li vlád nu spotre bu. Nekrá ti li
sme vlád nu spotre bu v školstve,
v zdra votníctve a v so ciálnych
ve ciach, le bo to zodpo ve dá po -
li ti ke, kto rú tá to vlá da ro bí.

Oèa ká vam, a naozaj by som
to ve¾mi pri ví tal, že aj èle no via
OZP po cho pia, že v da ných
podmienkach, neovplyvne ných
na mi, ani vlá dou, ani va mi, ani
ra do vý mi obèanmi SR, sa mu sí
pre ja vi� v spo loènosti so li da ri ta.
To tiž, nie je zlo ži té a kom pli ko -
va né by� so li dárny v dob rých
èa soch. Pria te ¾a a èlo ve ka, vá -
žia ce ho si iné ho èlo ve ka, spoz-
ná me v zlých èa soch. Ve rím, že
aj príslušní ci PZ po cho pia tú to
si tuá ciu a prispe jú k to mu, aby
aj Slo ven sko vy šlo z  krí zy rých-
lo a dôstojne. Že lám vám ús -
pešné ro ko va nie, ïa ku jem za
vy ni ka jú cu spo luprá cu a ve rím,
že aj ïalší pre mi ér, kto rý prí de
po mne, bu de cho di� na va še
zjazdy, ako som to uro bil aj ja.

Vystúpenie�premiéra�SR�Roberta�Fica�na�našom�snemovaní
(Pokraèovanie zo strany 1)

Robert Fico

policia1009:policia  23.10.2009  14:32  Page 3



OKTÓBER  2009

Vá že ný pán predse da vlá -
dy, vá že ný pán predse da od -
bo ro vé ho zvä zu po lí cie, vzác-
ni hostia aj zo zahra ni èia, mi -
lí ko le go via!

Mo je skú se nosti s odbormi
bo li pred mo jím vstu pom do po -
li ti ky mi ni málne. Bol som sí ce
podni ka te¾ a za mestná val som
po merne ve¾ký po èet ¾u dí, ale
at mo sfé ra vlád la ta ká dob rá, že
som bol vždy èest ným predse -
dom odbo rov ja. Až keï som
pri šiel na mi nis ter stvo, po cho pil
som sku toèné rozme ry, èo od -
bo ry do ká žu a èo do ká že te vy v
každo dennej prá ci. Mu sím po -
ve da�, že po li cajné od bo ry bo li
obda re né mi mo riadne dob rým
ve de ním, kto ré nepri chádza lo
len s návrhmi, ale pri chádza lo aj
s rieše nia mi. Tak ako sa osve-
dèi li pri kompli ko va nej no vej
pla tovke, ako ste sa osvedèi li vy
všetci, pre to že ste ju mu se li za -
vádza� do ži vo ta medzi všet-
kých po li cajtov, to je nieèo, èo
ne má pod¾a mòa v žiadnej
súkromnej sfé re ob do bu. Bol
som mi mo riadne nad še ný s
tým, ako v zlo ži tej a kompli ko va -
nej vysvet¾o va cej kam pa ni, kto -
rá bo la naozaj �ažká, sa od bo ry
po sta vi li prá ve na stra nu svo jej
prá ce, pre to že na ko niec pla -
tovka bo la výsledkom aj prá ce
odbo rov a do ká za li sme zvlád-
nu� ten stav do dnešné ho dòa,
ke dy si mys lím, že sme všetci
spo kojní.

Ešte predtým, než skú sim vy -
me no va� pár dro bnos ti z uply nu -
lých troch ro kov, chcem po ve -
da�, že ak sme do ká za li ne ja ký
úspech ma�, ak do ká zal ten to
re zort získa� èi zdro je ale bo le -
gisla tívne úpra vy, ni kdy by sa
tak ne sta lo bez pod po ry predse -
du vlá dy. Chcem sa po ïa ko va�
za všetky dob ré slo vá, kto ré po -
ve dal na ad re su nášho re zor tu,
ale bez tej hlavnej pod po ry by
sme to ni kdy ne do ká za li, a pre -
to sa mu chcem ve¾mi pekne
po ïa ko va�.

Keï som pri šiel ako mi nister
na mi nis ter stvo, na šiel som pre -
dovšetkým nie ve¾mi dobrú ná -
la du, po merne ve ¾a depre sie a
pre dovšetkým ve ¾a neisto ty. A
je di né, èo na mi nisterstve vnút-
ra bo lo dob ré, bo li prá ve ¾u dia,
ako sa ho vo rí perso nálny sub -
strát, bo lo to to, s èím mô žem
pra co va�. Bol som rád, že som
zís kal ve¾mi kva litných spo lupra -
covní kov prá ve vo forme odbo -
rá rov a ve de nia odbo rov a moh li
sme rozbehnú� pod¾a môjho ná -
zo ru naozaj ve¾mi ve¾kú pre-
stavbu nášho mi nis ter stva. Mu -
se li sme za èa� naozaj aj s tý mi
najzákladnejší mi ve ca mi, ako je
oble èe nie po li cajtov, mu se li
sme za èa� s tech nic kým vy ba -
ve ním, kto ré bo lo naozaj mi mo -
riadne ža lost né a mu se li sme
prejs� aj k to mu, aby sme do ká -
za li po li cajtov mo ti vo va� k ich
základnej prá ci. Z môjho poh¾a -
du sme do siahli to, èo dnes ob -
èan hod no tí ako vyššia bezpeè-
nos�. Naozaj mô že me predsta vi�
šta tistík ko¾ko chce me, mô že me
do ká za� èísla mi, že sme na tom
vý razne lepšie, mno hé na še
šta tisti ky ho vo ria, že až o 20
percent sme sa za tri ro ky do -
sta li k lepšie mu, ale najpodstat-

nejší je sa mot ný po cit ob èa na,
kto ré ho má me možnos� stret-
nú�. Ni kdy si tuá cia ne bu de
ideálna, ale po li cajt dnes po ží va
úplne inú au to ri tu a to je pre
mòa to najpodstatnejšie.

Dô ka zom sna hy odbo rá rov je
aj to, že sa základné zme ny v
Po li cajnom zbo re ne de jú pred
vo¾ba mi. Rozbehli sme tie na -
jambi cióznejšie plá ny ešte v ro -
ku 2006 a postupne sme ich
rea li zo va li v ro koch 2007, 2008,
a rok 2009 bol vlastne zavàše -
ním pro ce su. Som naozaj rád,
že sme sa po spo loènej do ho de
s va mi odbo rármi tak to roz hod li,
pre to že ke by sme sa roz hod li
ro bi� ve ci pred vo¾ba mi, tak na
zákla de krí zy, kto rá nás do stih -
la, ve¾mi dobre si uve do mu je te,
že by sme neuro -
bi li vô bec niè.
Tak že aj èas hral
v náš prospech a
š�ast né rozhodnu -
tie uro bi� zá sadné
zme ny na za -
èiatku na šej spo -
lu prá ce sa uká za li
ako ab so lútne
správ  ne.

Mys lím si, že
sme ve¾mi ve ¾a
uro bi li aj pre ob -
èa nov, a to pre -
dovšetkým na prí -
klad ob rov ským
na sa de ním ce lej
po lí cie, nielen
hra   niènej, pre
zme nu posta ve -
nia Slo ven s ka pri
vstu pe do Schen-
genské ho prie sto -
ru. Úspešné zavà-
še nie toh to pro ce -
su po va žu jem za
je den z najväè-
ších úspe chov PZ v posledných
mož no aj dvadsia tich ro koch.
Rovna ko tak sa nám po da ri lo v
službe obèa nom uro bi� ob rov -
ský krok v ob las ti vy dá va nia
dokla dov a všetkých slu žieb,
kto ré po lí cia po sky tu je obèa nom
na dennej bá ze. Keï prí du po zi -
tívne ohla sy od obèa nov vo
forme mailov, sú to prá ve pre-
kva pi vé reakcie, ako rýchlo sa
do sta li ku všetkým úda jom, kto -
ré od po lí cie ke dy potre bo va li.
Mys lím si, že aj mno ho vý znam -
ných ope rá cií, kto ré sme ab sol -
vo va li pri zvý še ní bez peè nos ti
obèa nov, ja za nich vy me nu jem
len dve, a to je pre voz eura a

zná ma akcia Bre zi na, kto rá pre -
vá ža la 60 ton mi mo riadne ne -
bez peè né ho ma te ri á lu z No vák
na Zá ho rie, uká za lo obrovskú
akcieschopnos� ce lé ho Po li -
cajné ho zbo ru. Naozaj som bol

v tých chví ¾ach hr dý na všetkých
po li cajtov.

Ešte pred tým, než po viem
pár slov do bu dúcnosti, by som
po ve dal k to mu, že na jed nej
stra ne sa èas to s�a žu jem, že
dostá vam ne ustá le tú istú otáz -
ku, otáz ku so ciálne ho za bezpe -
èe nia po li cajtov. Ne ustá le sa
nielen u nás, na na šej pô de, ale
aj na pô de ostat ných ozbro je -
ných zlo žiek ší ria fá my o 55. ro -
ku, kto rý bol za èia toèným ro kom
po be ra nia výslu ho vé ho dô -
chodku a všetkých mož ných

ïalších kombi ná cií týchto ka ta -
stro fic kých sce ná rov. Ne ro bi li
sme no vý pla to vý sys tém len
pre to, aby sme zvý ši li pla ty. A
do konca, keï sme ho predsta -
vo va li s pá nom pre zi dentom PZ
a s pá nom predse dom odbo rov,
tvr di li sme, že ne jde o sa mot né
zvý še nie pla tov, ale o zvý še nie
isto ty po li cajtov a sys té mu
odme òo va nia. To, že popri tom
bol bo nus, že plat na rástol, to
sme bo li ra di, že sme sa do hod li
s  mi nistrom fi nancií a s pá nom
predse dom vlá dy, ale pod stat ná
zme na bol sys tém. A ten sys -
tém na to¾ko zme nil spô sob fun-
go va nia so ciálne ho sys té mu, že

dnes  ho po va žu jem za ukážko -
vý a ke by som sa hral na ma na -
žé ra súkromnej spo loènosti, tak
po viem, že mi mo riadne zis ko vý.
Ak nieke dy exis to va li úto ky na
ten to so ciálny sys tém, tak exis -
to va li pre dovšetkým pre to, že
bol v stra te, že naòho ne ustá le
mi nis ter stvo fi nancií mu se lo vy -
nakla da� fi nancie na do rovná va -
nie de fi ci tu tzv. zná me ho oso -
bitné ho úètu so ciálne ho za -
bezpe èe nia po li cajtov. Keï som
pre be ral ten to re zort, bol stav
úètu mí nus 430 mi lió nov, po no -
vom nieèo viac ako 14 mi lió nov
eur. Dnes je ten to sys tém po
zme ne, kto rú sme uro bi li spo -
loène, v zis ku oko lo 750 mi lió -
nov ko rún, to zna me ná oko lo 25
mi lió nov euro. Pre èo by sa ten -
to sys tém mal po tom ru ši�, keï
pro du ku je pe nia ze aj pre bu dú -
ce ge ne rá cie po li cajtov? A mož -
no prá ve tá to zá sadná zme na,
kto rú sme uro bi li viace rý mi
opatre nia mi v no vej pla tovke,
prá ve pre to ho vo rím, podstat-
nejšie ne bo lo zvý še nie pla tov,
ale zme na ce lé ho sys té mu, kto -
rý za ga ranto val, že so ciálny
sys tém je funkèný, úspešný a
hod ný nasle do va nia pre mno hé
ïalšie zložky.

Z tých pe òa zí, kto ré dnes
vlastne má me k dispo zí cii a kto -
ré slú žia prá ve do bu dúcnosti
pre všetkých po li cajtov pri
akomko¾vek problé me, tak z vý -
no sov týchto pe òa zí chce me ro -
bi� no vé a ïalšie so ciálne pro -
gra my, kto ré bu dú ešte lepšie a
štedrejšie sme rom k po li cajtom.

A mož no prá ve pre to sa stá va
prá ca v PZ omno ho atraktívnej-
šia a dnes je na jed no miesto
naozaj mi mo riadne ve¾ký po èet
záujemcov. O tom svedèí mi mo -
cho dom aj mi mo riadne nízke
èís lo neobsa de ných ta bu liek,
sne na úrov ni 750, èo z cel ko -
vé ho po è tu – pri mo jom nástu pe
bo lo 1400 – je naozaj èis to fluk-
tuaèné percento pri odcho doch
do dô chodku a na be ra nia no -
vých po li cajtov.

Do stal som od mo jich ko le -
gov aj ïalšie zaují ma vé èís la.
Keï sme na stu po va li, bo la mi ni -
málna mzda na úrov ni 9 600 ko -
rún, dnes mi ni mum, èo mô že

po li cajt dosta�, je 20–ti síc ko rún,
a ta kisto prie merný plat na úrov -
ni 26 – ti síc, èo je zhru ba 850
euro, dnešná prie merná mzda
po li caj ta sa po hy bu je na úrov ni
1 200 euro. Èi že pre mòa je
naozaj uspo ko ji vé, že sa po hý -
na me dopre du. Sa mozrejme,
vždy do sta nem tú otáz ku, že
mám aj ja ta kú mzdu? Rád by
som po ve dal, že vždy sa rá ta
mzda vte dy, keï sú tam aj da ne
aj od vo dy, to, èo dostá va po li -
cajt na ru ku, je sa mozrejme su -
ma iná. Ale ta kisto o mno ho
zvý še ná. Chcem te da po ve da�,
že sys tém, kto rý sme na sta vi li,
je mi mo riadne ži vo ta schop ný a
plu so vý, bo lo by te da ob rov skou
chy bou, ke by ho niekto chcel
me ni�. Aký ko¾vek zá sah by ho
mo hol poško di�, a ne viem si
predsta vi� aké ho ko¾vek po li ti ka,
kto rý by pri šiel a chcel by ten to
sys tém zme ni�, aký dô vod by si
na šiel. Ne exis tu je žiadna sla bá
sché ma tohto sys té mu. Tak že
do vo¾te mi, aby som po predse -
do vi vlá dy aj ja ga ran to val, že
ten to sys tém, ak za zna me ná
ne ja ké zme ny, tak len k lepšie -
mu.

Do bu dúcna si vy èí tam niek-
to ré dro bnos ti, kto ré sa nám ne -
po da ri li, a to je vyššia rozvi nu -
tos� by to vej po li ti ky na mi -
nisterstve vnútra. Spúš�a me po -
ma ly pro jekt, o kto rom bo hu žia¾
ho vo rím už rok a je ho rozbeh-
nu tie sa mi vi dí tro chu kompli ko -
va nejšie, ten to rok urèi te na je -
seò predsta ví me no vý sys tém,
kto rý chce me uplatni� pri by to vej
po li ti ke sta bi li zá cie mla dých po -
li cajtov. To isté pla tí o ve¾kej
sna he ge ne rálne ho riadi te ¾a pá -
na Va raèku aj pa ni riadi te¾ky Ši -
mo vej v sú vislosti s do vo lenka -
mi a s rekreá cia mi pre na šich
po li cajtov. Z tech nic ké ho vy ba -
ve nia ešte stá le po va žu jem za
najväèší ne dosta tok ne vy me ne -
nie základných zbra ní pre po li -
cajtov a ta kisto zvý še nie na šej
technickej pripra ve nosti v ob las -
ti vzdušnej pod po ry nášho Po li -
cajné ho zbo ru.

To to sú ve ci, kto ré nás èa ka -
jú aj do bu dúcna. Ne viem, èi sa
ich do ži jem, ale že lám všet-
kým, kto rí prí du po mne, aby sa
im to po da ri lo za bezpe èi�. Na
zá ver sa chcem naozaj po ïa -
ko va� za príkladnú spo luprá cu s
odbo rármi a naozaj ma prekva -
pi la pre dovšetkým v tom, že
neišlo o predkla da nie ná ro kov
zo stra ny odbo rov, a len žia-
dostí, ale ne sta lo sa raz, že by
odbo rá ri prišli do mo jej kance -
lá rie a ne do niesli by zá ro veò aj
rieše nia, s kto rý mi sa da lo
súhla si�. Sa mozrejme, pán
predse da odbo rov si bu de pa -
mä ta�, ma li sme aj ve¾ké hád ky,
ma li sme aj ve ¾a spo rov, ale
vždy z nich na ko niec vzišlo rie-
še nie, kto ré bo lo pre po li cajtov
tým najlepším rieše ním. Chcem
sa vám, všetkým odbo rá rom,
ve¾mi pekne po ïa ko va� za tieto
tri ro ky, bo li pre mòa mi mo -
riadne po uè né a ve rím, že sme
spo loène uro bi li nieèo, na èo sa
bu de me mož no o ïalšie dva tri
zjazdy po ze ra� na plátne už
mož no tro chu star ší a s úsme -
vom si spo me nie me, že to bo li
na še dob ré ro ky.

Predseda Miroslav Litva vo svojom prejave ocenil rýchlosť, s akou dokáže
súčasný minister dohodnúť znenie kolektívnych zmlúv. Všetky tohoročné boli pod-
písané už v januári.

Robert Kaliňák sa ako prvý opozičný predseda nášho gesčné-
ho parlamentného výboru „v tichosti“ zúčastnil aj protestu 3.
decembra 2005

R.�Kaliòák:�Až�keï�som�prišiel�na�ministerstvo,�pochopil�som�skutoèné�rozmery,�èo�odbory�dokážu...

policia1009:policia  23.10.2009  14:32  Page 4



OKTÓBER  2009 5

Vá že né de le gát ky, vá že ní
de le gá ti, mi lí hostia, dá my a pá -
ni!

Vy vr cho le ním po no vembro -
vé ho pro ce su formo va nia od bo -
ro vé ho hnu tia v ZNB bo la na ša
usta no vu jú ca konfe rencia. Ces -
ta, kto rá viedla k vzni ku od bo ro -
vé ho zvä zu, ne bo la ¾ahká, bo la
spo je ná s ve¾kým množstvom
prob lé mov, po chyb nos tí a spo -
chybòo va nia, kto ré mu sel zväz
na ceste od svojho vzni ku vo
ve¾mi krátkom èa se pre ko na�. V
tom ob do bí podmienkou pri ja tia
od bo ro vé ho zvä zu po lí cie do
UISP (medzi ná rodnej po li cajnej
odbo ro vej cen trá ly) bo lo splne -
nie kri té rií existencie na de mo -
kra tic kých princí poch, vy jadre -
ných v sta no vách a v progra me,
ako základných ma te riá loch,
kto rý mi sa riadi èinnos� OZP.
Pri ja tím do tejto cen trá ly, bo li tie
princí py, ako i správnos� sme ro -
va nia OZP potvrde né a po chy -
bo va èi by ma li skú ma� svoj
vz�ah k de mo kra cii a to, akým
spô so bom ho v pra xi reali zu jú.

Nasle du jú ce obdo bie po pri -
ja tí je mož né cha rakte ri zo va�
ako obdo bie h¾a da nia fo riem
reali zá cie pro gra mu OZP, fo -
riem, v kto rých by bo la naj-
schodnejšia ces ta ko mu ni ká cie
medzi odbormi a slu žobným ve -
de ním. OZP vo svo jej èin nos ti
pre sadzo val zá sa du konštruktív-
nej spo lu prá ce s ve de ním s
cie¾om reali zá cie pro gra mu v
reálnych podmienkach re zor tu
pri dodržia va ní zá sa dy: Ne kri ti -
zuj, ak ne máš lepšie ná vr hy ako
tie, kto ré sú predme tom záujmu.
Vy, kto rí sa zú èastòu je te na šich
za sa da ní viete, že tá to zá sa da
sa u nás dodržia va do dnes.
Reali zá cia ta ké ho to prístu pu je
mi mo riadne ná roè ná na pozna -
nie podmie nok re zor tu, na štú -
dium predkla da ných ma te riá lov,
spra cú va nie vlastných ana lýz,
navrho va nie zá ve rov a vý cho -
dísk. Poh¾ad OZP na pro blé my
je poh¾a dom z iné ho uhla než je
poh¾ad za mestná va te ¾a, umož -
òu je však za mestná va te ¾o vi pri
je ho pozna ní priesto ro vé vi de -
nie prob lé mov, kto ré po va žu je -
me za ne vyhnutné pre kva li fi ko -
va né riade nie. Využí va ním iné -
ho uhla poh¾a du v rám ci spo lu -
prá ce a vytvo re ním priesto ru
pre kva li fi ko va nú disku siu sa
zvy šu je aj po diel za mestnancov
na riade ní a spo lu zodpo vednos�
– mi ni málne mo rálna – za spo -
loène pri ja té a reali zo va né opat-
re nia.

Je sa mozrejmé, že ta ká to
for ma spo lu prá ce vy ža du je pri-
pra ve nos� obidvoch strán, kva li -
fi ko va né ve de nie a záujem o
sku toène kva litnú a efektívnu
služ bu obèa nom. To okrídle né
konšta to va nie, kto ré po èú va me
ro ky: Ja rozho du jem, ja po ne -
siem zodpo vednos� sa bo hu žia¾
do sia¾ napåòa lo len v prvej po lo -
vi ci ve ty, chý ba naplne nie tej
dru hej èasti. Tú to pri po mienku
nie je mož né ge ne ra li zo va�, ale
z na šej spo lu prá ce aj s pá nom
pre zi dentom vieme, že ta kí to
funkcio ná ri existu jú aj do dnes a
dá sa po ve da�, že sa s ni mi

aktívne ko mu ni ku je, aby cí ti li aj
zodpo vednos� za svo je rozhod-
nu tia. Èi že to je tá zme na, kto rá
nastá va. Keï by to tak to ne bo -
lo, po tom by ne moh la nasta� ná -
pra va, re zort a za mestnanci by
trpe li za chyb né rozhodnu tia a
zodpo vední pra cov ní ci by ne -
niesli a ne po ci �o va li zodpo -
vednos� – viï napr. chyb né roz-
hodnu tia v perso nálnej ob las ti v
poslednom èa se.

Tra ja mi nistri…
Ve ri li sme, že obdo bie po IV.

zjazde bu de pre lo mo vým, na -
ko¾ko SR sa sta la èle nom
Európskej únie a v tej sú vislosti
len pri po mí nam, že OZP je už
od ro ku 1992 èle nom odbo ro vej
cen trá ly po li cajných odbo rov,
repre zentu jú cich kra ji ny, zdru -
že né v EÚ, a pre to aj ve de nie

re zor tu mu sí na tejto ceste uva -
žo va� s OZP ako s reálnym a
sil ným partne rom.

Rea li ta v ob do bí po IV. zjaz-
de však bo la iná, bo la pozna èe -
ná rýchlym strie da ním mi nistrov
vnútra. Za na še pä�roèné obdo -
bie medzi zjazdmi má me tre tie -
ho mi nis tra vnútra. Sa mo zrej -
me, kaž dý z nich mal od liš ný
po h¾ad na orga ni zaènú štruktú -
ru, me ni li sa riadia ci funkcio ná ri,
do pa dy bo li na po li cajtov, aj na
prá cu od bo ro vé ho zvä zu po lí -
cie.

Po vo¾bách v ro ku 2002 re -
zort za èal riadi� mi nister vnútra
pán Palko. Je ho prí chod do re -
zor tu bol spá ja ný s ve¾ký mi oèa -
ká va nia mi vzh¾a dom na je ho
skú se nosti z Ná rodnej ra dy SR
a dobrú zna los� podmie nok MV
SR. Všetci sme bo li svedkom,
ako sa mu tieto vý ho dy po da ri lo
využi� vo funkcii mi nis tra vnútra,
a uká zal to aj zvy šok je ho pô so -
be nia v tejto funkcii. Tiene z pr -
vé ho je ho obdo bia po nástu pe,
prí liš rýchle, prí liš tvr dé rozho -
do va nie bez chý ba jú cich infor-

má cií v perso nálnych otázkach
po li cajtov a nie vždy s rovna kou
latkou pre všetkých vy va žo val
ra zantnou ob ha jo bou za cho va -
nia so ciálne ho za bezpe èe nia.
Tí, kto rí si pa mä tá te na je ho pr -
vé obdo bie fungo va nia, tak to
tak to bo lo. V tla ku mi nis tra fi -
nancií pá na Miklo ša však
postupne strá cal z ra zancie, pri -
pustil ne rovna ký prístup k
odme òo va niu a so ciálne mu za -
bezpe èe niu po li cajtov a vo ja -
kov, kto rý vy ústil až do prípra vy
no ve ly zá ko na è. 328 z ro ku
2002, silne diskri mi nu jú cej po li -
cajtov vo èi vo ja kom.

Po vy èer pa ní všetkých mož -
nos tí ko mu ni ká cie s mi nistrom
OZP mu sel pri ja� ïalšie opatre -
nia v ob las ti ochra ny so ciálnych
istôt po li cajtov. Tie ste ma li

možnos� vi die� aj na do ku -
mentoch a za ži� aj vo svo jom
odbo rárskom ži vo te. Po odcho -
de KDH z vlá dy na hra dil mi nis -
tra vo funkcii pán Pa do. Ko mu -
ni ká cia sa zlep ši la, no vý mi -
nister na po žia davku OZP zru šil
potresta nie ko le gu Šú ry ho za
ne se nie trans pa ren tu a vrá til
pá na Magdoška do do zornej ra -
dy Spo loènej zdra votnej
pois�ovne, vrá til zastú pe nie
OZP v po ra de mi nis tra a utvo ril
priestor pre rieše nie nahro ma -
de ných prob lé mov. Aby sme
bo li objektívni, vzh¾a dom k blíz -
kos ti vo lieb však k reali zá cii zá -
važ ných po žia da viek OZP ne -
do šlo. Otvo re ný mi otáz ka mi tak
osta li hrie chy z mi nu los ti, najmä
odstrá ne nie vnú torné ho zadlže -
nia v ob las ti mzdo vých pro-
striedkov po li cajtov, kto ré vznik -
lo v ro koch 2003až 2006. Roz -
bor, kto rý bol predlo že ný do po -
ra dy mi nis tra Pa da, preu ká zal
chý ba jú ce mzdo vé prostriedky
pre osemsto po li cajtov, kto ré
bo li roz da né tým, že sa ne -
dopåòa li zdro je a roz dá va li sa

vnú torný mi pre sunmi prostried-
ky. Bol tam aj pro blém oko lo
odme òo va nia po li cajtov, kde
sme oèa ká va li no vý sys tém
odme òo va nia po li cajtov, kto rý
by odstrá nil de formá cie existu -
jú ce ho sys té mu odme òo va nia
po li cajtov a rea go val aj na no vý
sys tém odme òo va nia vo ja kov
Ar má dy SR.

Ïa lej to bo la otáz ka ka riérne -
ho po stu pu, otáz ka potrieb no -
vé ho sys té mu vzde lá va nia po li -
cajtov a pro blém, kto rý sme
pred se bou niesli ro ky a bol
predme tom mno hých disku sií, a
to je pro blém ore zá va nia
výstrojných ne pe òažných kont
po li cajtov ako aj ne do stat ku a
nekva li ty výstrojných sú èiastok.
To všetko bo li zde de né pro blé -
my, kto ré ne bo li rieše né.

Zá sadná zme na
Nástu pom no vé ho mi nis tra

po vo¾bách od jú la 2006 na sta la
zá sadná zme na v ko mu ni ká cii,
výsledkom kto rej bo lo pri ja tie
opatre ní a ná sled né po stup né
vy ma za nie pro blé mu výstroj-
ných kont – ro ky ne rie ši te¾né ho
predme tu spo rov medzi MV a
OZP, kde sme do šli v predchá-
dza jú com ob do bí až do fá zy
súdnych spo rov. Na ko niec ste v
pra xi po cí ti li výsle dok už kon-
com ro ku 2006 a mys lím si, že
dnes je stav skôr opaè ný, že
dnes je sú èiastok dosta tok, až
na niekto ré kom po nen ty, kto ré
ob èas vy padnú, ale pro blém je
skôr, že tých pe òa zí na kontách
nie je dos�. Ale mys lím si, že je
to lepšie než keï ich po li caj ti
mu se li da ro va� štá tu a ta kýmto
spô so bom pri chádza li o pe nia -
ze, kto ré im patria.

Ïa lej to bo la otáz ka zá sad
ka riérne ho po stu pu, tie bo li vy -
da né N MV SR è. 3 z 1. 2. 2007
a úèin né od 1. 7. 2007. Ja viem,
že ná vrh na ria de nia o týchto zá -
sa dách bol predme tom disku -

sie, ma li sme ko pu skepti kov
medzi se bou, že to niè ne rie ši.
Na ko niec prax uká za la, že upla-
tòo va nie zá sad už v tom to roz -
sa hu spô so bu je ob èas úžas né
pro blé my niekto rým riadia cim
funkcio ná rom na tých niž ších
stupòoch, a dá sa po ve da�, že
vïa ka to mu, že sme na šli spo -
loènú reè s ve de ním PZ, tak sa
tie zá sa dy do stá va li postupne
do ži vo ta.

Ïa lej to bo la otáz ka no vé ho
sys té mu odme òo va nia po li -
cajtov od 1. 3. 2008. Na pr vý
poh¾ad sa zdá, tr va lo to bol rok
a trištvrte, ale z poh¾a du nás, èo
sme sa pria mo zúèast òo va li v
tej prá ci, to bo lo úžas né tem po,
le bo ak si predsta ví te, posta ve -
nie a schvá le nie har mo no gra -
mu, následne posta vi� a schvá li�
zá sa dy odme òo va nia, za bezpe -
èi� fi nanèné kry tie, pripra vi� ná -
vrh a za bezpe èi� schvá le nie no -
ve ly zá ko na, tak to všetko bo lo
úèin né ve¾mi rýchlo. Bo lo to
skompli ko va né ešte jedným, že
zá kon je o štátnej službe po li -
cajtov, ale sú tam pri le pe né ïal-
šie zložky, a to najmä ZVJS a
Že leznièná po lí cia, kde predsta -
vi te lia týchto re zortov ne vi de li
ako pri o ri tu z h¾a diska potrieb
rieše nia no vý sys tém odme òo -
va nia pre svo jich ¾u dí, fungu jú -
cich pod¾a tohto zá ko na. Bo lo to
predme tom spo rov, kto ré pre-
dlžo va lo vlastné rieše nie. A tak
do šlo k dru hé mu va riantné mu
rieše niu, že pôjde me po svo jej
ceste, pripra ví me ná vrh, kto rý
sa bu de do tý ka� Po li cajné ho
zbo ru, pre to bo li tie rôzne odse -
ky, s podmienkou je di nou: prí-
sne embar go na aké ko¾vek
informá cie. A tak sme sa hý ba li,
pre to že má me medzi se bou ka -
ma rátske vz�a hy, mys lím do le v
te ré ne, má me medzi se bou ka -
ma rá tov, kto rí ve dia aj to, èo ne -
po èu li a ob èas po ve dia aj to, èo
po ve da né ne bo lo, tak že mu se li
sme to drža� tro chu v ti chu a
pre to sa vám ospra vedlòu jem
za obmedze né informá cie, kto ré
ste do stá va li. Ja si mys lím, že
tie dni po mi nu li a vïa ka aj týmto
krí zo vým rozhodnu tiam vte dy ,
že sme sa do ká za li do hodnú�,
pán pre zi dent je svedkom tých
ro ko va ní, pre to že sme ro bi li
spo lu, bo li to ro ko va nia ob èas aj
mi mo riadne hluè né, ale uhna li
sme ter mín, kto rý sa aj vám ne -
pá èil, pre to že ne bo lo dos� èa su
na pri po mienko vé ko na nie, ale
dnes si po vedzme otvo re ne,
vïa ka to mu, že sme to uhna li,
tak má me no vý sys tém odme -
òo va nia, vïa ka to mu, že sme to
uhna li, tak sme za ži li aj 5–per-
centnú va lo ri zá ciu od 1. 1. pred-
chádza jú ce ho ro ka a ja som
rea lis ta. Ho vo rím jed no, že ke by
sme s ta kýmto návrhom prišli
dnes, tak pri všetkej podpo re
vlá dy v ob do bí krí zy ne má me
šancu.

Po tom to bo la otáz ka odstrá -
ne nia vnú torné ho zadlže nia
mzdo vých prostriedkov po li -
cajtov, èo nám bo hu žia¾ skom-
pli ko va lo prá cu aj pri no vom
systé me odme òo va nia, pre to že

Dôsledne�v�ochrane�sociálnych�práv�a�istôt�zamestancov�MV�SR
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èas� zohna ných pe òa zí mu se la
vlastne ís� na sa no va nie tohto
chý ba jú ce ho množstva. A to to
je ta ký posledný po zdrav, kto rý
nám pán mi nister Palko za ne -
chal v re zorte už pri prípra ve no -
vé ho sys té mu odme òo va nia, že
sme tro chu mu se li zre du ko va�
tie svo je predsta vy, ale na šiel
sa kom pro mis.

Je to pr vý krok, ne ho vo rím,
že sys tém je ko neè ný, všetko sa
vy ví ja, zá sa dy sú pod¾a mòa na -
sta ve né správne, aj keï sme
ne zo ža li po tlesk mno hých ¾u dí.
Po viem pre vás, pred úèin -
nos�ou tohto sys té mu sme ma li
v podmienkach PZ 453 ¾u dí za -
ra de ných v pla to vej trie de 9 a
dnešný stav je 53. Tak že si
viete predsta vi�, pre èo sa to
nestre ta lo aj s pod po rou na -
vrchu, a sa mozrejme, bo la aj
sna ha rozho di� ten stav celko vo.

Ka riérny po stup
Ale to je za na mi. Mys lím si

jed nu vec, èo ma ešte mr zí v
no vom systé me, že sa vytvo ri li
zá sa dy ka riérne ho po stu pu, do -
le sme na sta vi li ur èi té kri té ria
odme òo va nia, ale nie je dosta -
toèný záujem ¾u dí šlia pa� na hor
po rebríèkoch ka riérne ho po stu -
pu. Tým ško dia nielen se be do
bu dúcna, ale ško dia aj PZ a tro -
chu si vy rá ba jú stre sy, pre to že
po tom keï niet tých, kto rí na to
ma jú a išli by ho re, tak idú tí,
kto rí sú ochot ní ís� ho re a nie
vždy to mu sia by� tí najschop-
nejší. A to sú ve ci, kto ré ešte
ne ja kú chví ¾u bu de me rieši�. Ale
ja si mys lím, že už zhodnú fi lo -
zo fiu rieše nia má me aj s ve de -
ním PZ, te raz je ešte otáz ka
pre dý cha� krí zu, zohna� pe nia -
ze, to je �a žisko vá úlo ha pre pá -
na mi nis tra a prí du aj tie ïalšie
rieše nia. Po tom je tam otáz ka
pri ja tia opatre ní v ob las ti sta bi li -
zá cie so ciálne ho za bezpe èe nia,
to bo lo reali zo va né od 1. 1.
2008, to bo lo to, èo pán mi nister
zhod no til vo vystú pe ní, keï
uvie dol, ako je na tom dnes
oso bitný úèet. Výsle dok po zná -
te, my mys lí me tro chu v dlhšom
ob do bí dopre du a bu de me ro bi�
všetko pre trva lú sta bi li zá ciu.

V progra me nájde te aj otáz ku
sta bi li zá cie sys té mu so ciálne ho
za bezpe èe nia v niekto rých bo -
doch. Je to jed na ve ta, ale sú
konkrétne predsta vy, len to
chce vy po èí ta�, do dý cha� a
posta vi� ten sys tém na ta ké pev -
né no hy, aby tu bol na vždy, le -
bo aj keï ko pa z vás je po -
merne mla dých, ale mys lím si,
že sa chce te do ži� a chce te, aby
sys tém fun go val. A k to mu sa
ro bia kro ky, a sa mozrejme bu dú
sa ro bi� aj po tom po rozdý cha ní
krí zy. Tak že sú ïalšie prak tic ké
opatre nia v ob las ti sta bi li zá cie
po li cajtov s do pa dom na sta bi li -
tu oso bitné ho úètu, a to sa pre -
mietlo do súhla sov na zno vupri -
jí ma nie po li cajtov v zmysle plat-
nej ko lektívnej zmlu vy na rok
2009, kde bez súhla su OZP nie
je mož né zobra� spä� po li caj ta.
Sa mozrejme, s pá nom mi -
nistrom sme ho vo ri li o vý nim -
kách, s pá nom mi nistrom je ob -
èas tvr dá disku sia, ale mys lím
si, že vy so ko se riózna. Sys tém
fun gu je, vi die� to na tom filtri,
kto rý bol na sa de ný a mô žem

po ve da� jed no, že cie¾o vý stav
tohto sys té mu je, aby sa PZ už
ne hý bal v po zí cii prestupnej sta -
ni ce, aby kaž dý po li cajt iba raz
mo hol by� po li cajtom a vo vý ni -
moènom prí pa de, po kia¾ prí èi -
nou je ho od cho du bo li konkrét-

ne a mi mo riadne okol nos ti, kto -
ré sa uká za li èa som ako opod-
statne né, mys lím z h¾a diska to -
ho dô vo du, že po li cajt odi šiel na
vlastnú žiados�, tak iba ta ké to
prí pa dy na vra ca nie. Dnes sa
stre tá va me aj s po li cajtmi, kto rí
sa štvrtýkrát vra ca jú, do PZ, a
vra ca jú sa, pre to že už to za èa lo
by� lukra tívne. Te raz je otáz ka,

že nie sme na tom tak zle, aby
sme ma li záujem aj o ta kýchto
¾u dí, kto rí ve dia myslie� na PZ
len vte dy, keï je v òom dobre.
Tak že pre to sme ob èas tvr dí,
pre to zle reagu je me aj na niek-
to ré va še vstu py, ne pá èi sa
nám všetkým, keï sú pro tekcie,
ale ob èas aj niekto rý predse da
z nášho zvä zu zodvihne te le fón
a chce, aby po stup bol od liš ný
než sú zá sa dy. Kto ma po zná,
viete, že som neprí jemný èlo -
vek, nie som dosta toène ¾udský
a mys lím si, že ta kou to for mou
by sme pra vidlá ma li dostá va�
do ži vo ta, aj keï ob èas bo lia.
Ale pod¾a po è tu ubú da jú cich ta -
kýchto intervencií vi dím, že sa
za èí na me zží va� s ta kýmto pos -
tu pom.

Po tom je tam otáz ka prak tic -

kých opatre ní v ob las ti ve rejnej
kon tro ly ka riérne ho po stu pu, to
sú tie súhla sy OZP na vý nimky
z ka riérne ho po stu pu v zmysle
KZ prvýkrát v ro ku 2008,
potvrde né v ro ku 2009. Ta kisto
s tým zá pa sí me, tam má me

skôr pro blém nieke dy s na ši mi
¾uïmi, že nie je záujem ani ¾u dí
s ti tulmi dokto rov práv, aby po -
stu po va li na miesta vy so ko škol -
ské – s tým, že do le im je dobre.
No tak mu sí me nájs� ne ja ký
spô sob mo ti vá cie, aby ich to za -
èa lo zaují ma�, le bo si mys lím, že
na ve dú cich po zí ciách by ma li
by� najlepší, vo vyš ších pla to -

vých trie dach,
tí, kto rí už
nieèo do ká za li
v niž ších a po -
tom to bu de aj
v prospech to -
ho mot ta, kto rý
tu má me – kva -
li ta prá ce po lí -
cie…. A to je
ten po diel
odbo rov, èo
pre tú kva li tu
ro bí me, pre to -
že si mys lím,
že bez kva -
litné ho zosta vu
ne mô že existo -
va� kva litná
prá ca po lí cie.
Ve de nia pri -
chádza jú a

odchádza jú, ale za mestnanci tu
zostá va jú stá le a trpia na
nekva li tu niekto rých roz hod nu tí.
Èi že to je náš záujem tr va lý.

Tak že k tejto otázke by som
na zá ver vy slo vil len rád pre-
svedèe nie, že tá ve¾mi dob rá
vzá jomná ko mu ni ká cia medzi
pá nom mi nistrom vnútra, po li -
cajným pre zi dentom a OZP bu -
de pokra èo va� aj v nasle du jú -
com vo lebnom ob do bí a že
všetky do siahnu té vý sled ky,
kto ré tu spo mí nam, nie sú krát -
ko do bé a sa mo úèel né a po mô -
žu nám plni� spo mí na né mot to.
Mys lím si, že aj cie¾, kto rý je v
òom vy jadre ný, a ob èas dis ku -
tu je me o tom, že èi má me spo -
loèné ciele, ne mô že ani za -
mestná va te¾ zaprie�, že to to je
aj je ho záujem. A je to sa -

mozrejme aj náš záujem, pre to -
že ak bu de po lí cia kva litne ro bi�,
bu de ma� vy so kú dô ve ry -
hodnos�, mô že me pre po li cajtov
žiada� lepšie podmienky, lepšie
oce ne nie prá ce a mys lím si, že
aj vám sa bu de lepšie ro bi� v

atmosfé re dô ve ry obèa nov než
v po lo he, keï napriek va šej
pocti vej a na má ha vej prá ci sú
zne uží va né niekto ré jed not li vé
kauzy a trpí te všetci.

V hodno te nom ob do bí sme,
mys lím si, v týchto otázkach
uro bi li kus prá ce a za to vám
všetkým patrí vïa ka, pre to že je
to výsle dok va šej prá ce, vášho
po cho pe nia, va šej pod po ry, a
mys lím si, že sme aj v tých vzá -
jomných disku siách s ve de ním
dozre li. Konšta to val to tu aj pán
mi nister, že po kia¾ s nieèím
vyjdú od bo ry, vždy ve dia èo
chcú a ve dia, ako sa to dá spra -
vi�. Nie vždy sa mu sí me zhod-
nú�, stretnú� ná zo ro vo, le bo ten
náš poh¾ad je ta ký, èo by sme
chce li, za mestná va te¾ vie, èo
mô že, ob èas má ne ja ké re zer vy
a my sa mu sí me stretnú� v tom,
èo je mož ným rieše ním. No a
postupne sa tla èi� do to ho, èo
by sme chce li.
Dialóg so za mestná va te ¾om

V hodno te nom ob do bí do
dnešné ho dòa všetky úlo hy
patria ce do kompe tencie Ra dy
predse dov ZO OZP, tá to rieši la
na svo jich za sadnu tiach, kto ré
sa usku toèni li 21– krát. Medzi
za sa da nia mi Ra dy predse dov
ZO èinnos� od bo ro vé ho zvä zu
riadi lo predsedníctvo, kto ré sa
zišlo na 49 za sa da niach. Medzi
najdô le ži tejšie pro blé my, rieše -
né v tom to ob do bí, patri li otáz ky
spo je né so za bezpe èe ním práv-
nych istôt po li cajtov, de fi no va -
ných v zá ko ne o štátnej službe
po li cajtov. Ten to zá kon bol od
svojho pri ja tia do dnešné ho dòa
26 – krát no ve li zo va ný, a najmä
v tom predchádza jú com ob do bí
to bo lo väèši nou s cie¾om ešte
viac sprísni� podmienky pre po li -
cajtov a uvo¾ni� ru ky za mestná -
va te ¾o vi. OZP sa tak do stá val
najmä v ob do bí ro kov
2004–2006 pod tlak za mestná -
va te ¾a, kto rý s pod po rou mé dií,
využí va júc ne ga tívne informá cie

o po li cajtoch, vytvá ral ne ga tívnu
mienku vo èi Po li cajné mu zbo ru
a po li cajtom. V týchto podmien-
kach a s ne rovna kým priesto -
rom na ovplyvòo va nie ve rejnej
mienky, ale dodržia va júc kultú ru
jedna nia, sa OZP najmä v ob -
do bí ro kov 2004 až 2006 s po -
mo cou gesèné ho vý bo ru pre
obra nu a bezpeènos� sna žil v
parla mente pre sadzo va� za cho -
va nie právnych istôt po li cajtov
vrá ta ne získa va nia väèši ny v
plé ne. OZ vy uží val aj zastú pe -
nie v po ra dách mi nis tra vnútra,
kde upo zor òo val na ne do stat ky
predkla da ných návrhov a pred-
kla dal ná vr hy rieše nia prob lé -
mov re zor tu. Tú to prí le ži tos� a
možnos� mal od ro ku 1992, keï
sme podpí sa li do ho du s vte -
dajším mi nistrom pá nom Tu chy -
òom až do jú la 2004, keï mi -
nister pán Palko to to zastú pe nie
zru šil napriek to mu, že bo lo v
podmienkach platnej ko lektívnej
zmlu vy za kot ve né.

Tak že aj tí, kto rí ste po èu li tú -
to èas�, viete, že to na še zhor-
šo va nie vz�a hov, to ne bo la
otáz ka, že sme vystú pi li prekva -
pu jú co na uli ci. Nie, na še vystú -
pe nie na uli ci bo lo výsledkom
vy èerpa nia všetkých mož nos tí
ro ko va nia, kto ré sme ma li aj v
tom zú že nom po li. Ná pra va sta -
vu na sta la až po prí cho de pá na
Pa da do funkcie mi nis tra, kde
vrá til zastú pe nie odbo rov do po -
ra dy. V sú èasnej do be sú tieto
mož nos ti èiastoène li mi to va né
in ten zi tou vy ko ná va nia po rád
mi nis tra vnútra, ale exis tu je tá
ko mu ni ká cia mi mo, aj keï ona
je ob èas zlo ži tejšia, pre to že si
mys lím, že je lepšie ro ko va nie,
ak sa stretnem s funkcio nármi
na jed nom po li, ar gu men ty jed -
na, dru há stra na, a po tom to
rozho do va nie ide rýchle. Ale,
mys lím si, že to, èo sme hod no -
ti li, je výsledkom to ho, kde sme
sa do sta li a ke by som mal by�
hodno ti te¾, vzh¾a dom na to, že
som sta rá štruktú ra v ob las ti
odbo rov, tak po viem, že v tom to
ob do bí sme do siahli ve ci, kto ré
sme ne ma li v plá ne te raz, ale už
od ro kov 1994, 1995, keï si
pozrie te na še pro gra my pred-
chádza jú ce, len ne po da ri li sa v
ta komto roz sa hu reali zo va�. Ani
po jem ka riérne ho po stu pu ne bol
nám ne zná my, my sme sa ním
zaobe ra li dlho, len, ako po ve da -
la jed na ne me no va ná ge ne rálna
riadi te¾ka svojho èa su, a ne mys -
lím sú èasná, hej, že ka riérny
po stup, le bo sme o òom jed na li
s pá nom mi nistrom Palkom v
po ra de mi nis tra, viete, to by bo -
lo na pre kážku ta ké ho pruž né ho
za ra ïo va nia do funkcií, pán mi -
nister, a kom pli ko va lo by nám to
ži vot. A pán mi nister sa rozho -
dol, že te da pruž ný po stup má
prednos�, a pre to ne bu de ka -
riérny po stup. Je to za na mi a
mys lím si, že ži vot uká že, že je
to dobre.

Plne nie pro gra mu
Te raz by som pre šiel ešte

tro chu do ob las ti plne nia pro -
gra mu od bo ro vé ho zvä zu. Zá -
klad nou lí niou je ochra na práv-
nych záujmov a so ciálnych istôt
po li cajtov. V tejto ob las ti sa
OZP sna žil o do siahnu tie cie¾ov
pouka zo va ním na prí pa dy po ru -
šo va nia mo rál ky, a prí pa dy
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nespra vodli vé ho odme òo va nia,
ako aj o vytvo re nie admi nistra -
tívnych podmie nok pre spra -
vodli vé odme òo va nie. Viï
napríklad ploš né odme ny a po -
dobne. Ja viem, že bol ob èas
rev, vytvo ril sa tam kiks s tým,
že ušlo sa aj potresta ným, nie
sme zástanca mi to ho, aby ¾u dia
v treste do stá va li mi mo riadne
odme ny, na dru hej stra ne sme
zástanca mi to ho, aby tres ty bo li
pri me ra né s cie¾om lieèi�, a ne -
bo li iba pre ja vom si ly nadria de -
né ho.

Tak že to to v tejto ob las ti. Èo
sa tý ka nášho dlho do bé ho záuj-
mu, tak pre sadzu je me part ner -
ský vz�ah a vy ža du je me odô -
vodne nia k rozho do va niu v ob -
las ti odme òo va nia. Aj s pre -
sadzo va ním inšti tú tu ka riérne ho
po stu pu sa sna ží me o vytvá ra -
nie de mo kra cie v PZ. Sme si
sa mozrejme ve do mí, a dú fam,
že je to kaž dé mu z nás jas né,
že nie my sme tí, kto rí riadi me
PZ, riadia ho nadria de ní, ale
mys lím si, že v de mo kra cii exi-
stu jú ce sys tém ve rejnej kon tro ly
a nadria de ní mu sia ve die� odô -
vodni� svo je rozhodnu tia. To je
tro chu aj o mo rálke. A sa -
mozrejme, že tie rozhodnu tia
ob èas mu sia by� aj tvr dé, pre to -
že funkènos� PZ je ne -
vyhnutnos�. Tak že ne vy mys le li
sme si niè no vé, to je princíp,
kto rý fun gu je v PZ zá padných
de mokra ciách ro ky, je to rov-
nos� podmie nok pre všetkých
po li cajtov a hodno te nie po li -
cajtov a po stup pod¾a plne nia
kri té rií od bor nos ti a do sa ho va -
ných výsledkov v prá ci. Pri tom
svo jom zdo ko na ¾o va ní využí va -
me èlen stvo v Euro COP–e,
mož nos ti konzultá cie postu pov
a posky to va nia po mo ci pri
rieše ní prob lé mov, kto ré sa ob -
èas vysky tu jú v ob las ti pre -
sadzo va nia princí pov de mo kra -
cie v PZ. Ak hod no tí me vý voj
nášho do te rajšie ho èlen stva v
UISP a v je ho do te rajšom
pokra èo va te ¾o vi Euro COP–e,
mô že me konšta to va�, že po èas
tohto obdo bia OZP zís kal pev né
posta ve nie v rám ci za po je nia do
najdô le ži tejšie ho medzi ná -
rodné ho po li cajné ho od bo ro vé -
ho hnu tia bez aké ho ko¾vek spo -
chybòo va nia de mo kra tic kých
princí pov, na kto rých je vy bu do -
va ný.

Te raz pri po me niem jed nu
disku siu tu prí tomné mu mi nu lé -
mu predsta vi te ¾o vi, le bo my
nezvykne me mlèa�. Ohlá sil som
sa svojho èa su s ur èi tý mi svo ji -
mi pri po mienka mi, to bo lo po
11. no vembri 2001, a vte dajší
pán pre zi dent Herman Lutz ma
upo zor nil, že ja som ešte prí liš
mla dý a prí liš krát ko vo vý bo re
Euro co pu na to, aby som ra dil,
že ešte by som mal po èú va�.
Ale vlastný ná zor som mal prie-
stor si po ve da�, aj keï ne bol prí -
jemný. Tak že to je o ži vo te.

Ve rí me, že to na še èlen stvo
sa bu de vy ví ja� aj na ïa lej po zi -
tívne, že nás Euro COP, kto rý
má na to väzby, si ly a prostried-
ky, do ká že podpo ri�, keï to
potre bu je me. To do ká zal v ro ku
2005 a mys lím si, že o tom nie
je èo po chy bo va�. A do vo lím si
tvrdi�, že najmä vïa ka tejto po -
mo ci sa roz to èil ko lo toè, kto rý

sa roz to èil. A skon èi lo to tak ako
to skon èi lo. (Po tlesk)

Te raz po viem ve tu, kto rá sa
mô že zle po èú va� ve de niu, ale
vysvetlím èo. Ve rí me, že sa po -
da rí dopra co va� aj to, èo mu sa
predchádza jú ce ve de nie aj vïa -
ka silnej podpo re perso na listov,
mys lím tých, èo bo li, brá ni lo, a
to je ten skonkre ti zo va ný sys -
tém ka riérne ho po stu pu, kto rý je
najvý raznejšou pre kážkou rôz-
nym po li tic kým ka rie ristom, a
vytvá ra reálne podmienky pre
pre sadzo va nie je di ných princí -
pov, kto ré ma jú miesto pri hod-
no te ní po li caj ta: a to je odbor-
nos� a mo rál ka. Tvr dí me, že nie
je mož né, aby po lí cia za bezpe -
èi la dodržia va nie zá ko nov, ak
sa po ru šu jú zá ko ny vo vz�a hu k
po li cajtom. Aj pán pre zi dent, aj
pán rek tor bu dú ve die�, o èom
ho vo rím, tro chu pritvrdzu je me v
ob las ti vzde lá va nia, to bu de bo -
lie� všetkých, pre to že na za -
èiatku po li cajná aka dé mia ne -
ma la dosta toèné ka pa ci ty, tak
sme bra li, že dobre, len nech je
vy so ká ško la. Te raz pri roz vo ji
tých okresných uni verzít zisti li
niekto rí na ši ko le go via, že do ma
sa štu du je ¾ahšie, ne chcem to
radšej ro zo be ra� podrobnejšie.
Ja si mys lím, že do bu dúcna k
riade niu je tre ba ve die�, tre ba
ma� po znat ky, tre ba štu do va�,
tre ba na se be ro bi�, a na to mu -
sí me utvá ra� podmienky. Má me
už spo loène do hod nu té ro ko va -
nie ve de nie pre zí dia, ve de nie A
PZ, sekcia riade nia ¾udských

zdro jov a my v ïalšom týždni,
na té mu tohto spresòo va nia.
Pre va šu informá ciu: dos� dlho
sme zá pa si li, ale vïa ka aka dé -
mii sme už na šli rieše nie. Vytvo -
rí sa sys tém trojroèné ho ma -
gisterské ho štú dia pre vy so ko -
škol sky vzde la ných v tých iných
oblastiach, to zna me ná napr.
hra na ho boj, sa mozrejme, dá
sa ur èi té pre chodné obdo bie na
to, do ke dy si to vzde la nie bu dú
mu sie� príslušní ¾u dia se dia ci na
vy so ko škol ských ta bu¾kách
doplni�, bu de to dia¾ko vou for -
mou, èi že mys lím si pre kaž dé -
ho vy ho vu jú ce, a sa mozrejme,
zoh¾adní sa aj vek, ne po že nie -
me tam ¾u dí s pa liè kou ale bo ¾u -
dí, kto rí si už pa liè ku chysta jú, tí
už doslú žia, pre to že ich skú se -

nosti, kto ré medzi tým v tej ro bo -
te na bra li, vy va žu jú vzde la nie a
to je pod stat né.

Ja ve rím, že ten to sys tém sa
nám v ta kejto spo lu prá ci po da rí
naštarto va�, a po viem to na ro vi -
nu, le bo som neprí jemný, že to
od ra dí aj niekto rých na šich ko le -
gov, kto rí rozmýš¾a jú o tom, že
tá okresná aka dé mia je predsa
len lepšia, le bo je bližšie, aj sa
ne bo jím cudzích ¾u dí, aj ne ja ké
svo je ve do mosti z miestne ho
pozna nia uplatním pri štú diu, èi -
že zistia, že to to je má lo a že je
to stra ta èa su a že bu de lepšie
sa vrhnú� na po li cajnú aka dé -
miu, nájdu uplatne nie a mys lím
si, že nájdu svo je posta ve nie a
pri dobre fungu jú com ka riérnom
postu pe aj ce lo ži votné pô so be -
nie v PZ.

Podporný fond
Presko èím do ïalšej ob las ti.

V ob las ti podporné ho fon du bo -
lo postupne v ro koch 2005 až
2009 v jed not li vých ro koch vy -
pla te né 330–ti síc ko rún, 315–ti -
síc, 270–ti síc, 390–ti síc, 270–ti -
síc ko rún vo forme konkrétnych
pod por v celko vej výške 1 575
000 Sk. Bo li po uži té na jedno ra -
zo vé rieše nie troch prí pa dov od -
cho du do inva li di ty a 49 prí pa -
dov úmrtia èle nov podporné ho
fon du. Úèel a šta tút podporné ho
fon du je naplòo va ný v plnom
roz sa hu, èerpa nie predsta vu je v
po rovna ní s predchádza jú cim
zjazdo vým ob do bím ná rast o
29, 6 percenta. Vzh¾a dom na
ná rast nákla dov, spo je ných s

reali zá ciou pohre bov, ako aj
ten to vý voj zvá ži me v ïalšom
ob do bí predlo že nie ná vr hu na
úpra vu vý pla ty cie¾o vej su my
ako aj úpra vu poplatkov tak aby
sys tém bol vy vá že ný.

Po diel na le gisla tí ve 
a normotvorbe

Úèas� odbo rov pri prípra ve
zá ko nov a na ria de ní MV je za -
bezpe èo va ná cez zastú pe nie v
ko mi siách, po kia¾ sú zria de né, a
pri po mienko vé ko na nie. Ja hod -
no tím ce lé medzizjazdo vé obdo -
bie, tak že neurá žajte sa, ak to
nie je vždy prav da, tí, kto rí ste tu
z ve de nia, ne ga tívny mi rysmi to -
ho predchádza jú ce ho obdo bia
bo li najmä zá sa hy do návrhov,
kto ré sa diali mi mo ale bo aj po
skon èe ní prá ce prípravnej ko mi -

sie. To je sèasti mi nu los�, ob èas
si ešte brnká me po krídlach, ale
mys lím si, že na chádza me spo -
loèné vý cho diská, ale problé -
mom sú najmä ve¾mi krátke ter -
mí ny na pri po mienko va nie
návrhov, a pri tom pri neúmerne
dlhom pro ce se od za èa tia úlo hy
po schvá le nie ma te ri á lu. Po zi -
tívnou zme nou je to, že je tu
reálna otvo re ná sna ha akcepto -
va� pri po mienky OZP zo stra ny
spra co va te ¾ov. Mož no že je to
prístu pom ve de nia, ale mož no
je to aj tým, že sa spra co va te lia
po uèi li, že na še pri po mienky
väèši nou ma jú ra cio a po kia¾ sa
akceptu jú, tak nie sú pro blé my v
nasle du jú com ob do bí pri reali -
zá cii príslušné ho predpi su.

Bezpeènos� a ochra na 
zdra via

Dô le ži tou oblas�ou z h¾a diska
vytvá ra nia pri me ra ných pra -
covných podmie nok je za bezpe -
èo va nie kon tro ly bez peè nos ti a
ochra ny zdra via a  pri prá ci na
pra co viskách zo stra ny OZP.
Opro ti si tuá cii do ro ku 1998
dnes mô žem konšta to va�, že vo
väèši ne prí pa dov úlo hy pl ní me a
po krok sa do sia hol aj v úrov ni
odbornej prípra vy inšpekto rov
BOZP, za èo ïa ku je me najmä
dob rej spo lu prá ci s pra co viskom
inšpekcie prá ce MV. Si tuá ciu sa
po da ri lo zvládnu� aj lepšou
koordi ná ciou z cent ra, vyèle ne -
ním špe cia listu na BOZP. Bez
vyèle ne nia zodpo ve da jú cich fi -
nanèných prostriedkov na
mzdo vé ná kla dy zo stra ny KOZ

by sme to ale ne -
bo li do ká za li. Za to
jej ta kisto patrí
vïa ka.

Èo sa mi za èí -
na pá èi�, že tie na -
še kon tro ly už nie
sú ta ké, ako že pri-
šli sme a všetko je
abso lútne v po -
riadku bez chýb,
ale že sú to chy by
konkrétne a už sa
ba ví me o tom, ako
bu dú odstra òo va -
né. Sa mozrejme,
sme realisti z h¾a -
diska fi nanèných
mož nos tí, ale kde
sme tvr dí, tak to je
tam, kde sú chy by
za vi ne né iba ne -
chce ním, ne zod -
po vednos�ou, po -
hodl nos �ou, a tam,
kde ide o zdra vie.
A tam bu de me tvr -

dí a ná roè ní.
Sta bi li zá cia a rast

V ob las ti upevòo va nia a roz-
vo ja vnútroodbo ro vej èin nos ti je
nos nou úlo hou sta bi li zá cia a
rast èlenskej základne. Tú to
úlo hu plnia všetci funkcio ná ri
OZP. Ak by som hod no til stav
iba z h¾a diska èí selné ho po -
rovna nia, tak napriek vlnovke,
kto rá nám pre behla nieke dy
oko lo úèin nos ti no vé ho sys té mu
odme òo va nia, dá sa konšta to -
va�, že opro ti sta vu k 1. 7. 2004
nám vzrástla èlen ská základòa
o 3, 18 percenta k 31. 7. 2009.
Ve¾mi dobrú prá cu na tom to
úse ku aj za to krátke obdo bie,
kto ré u nás je, vy ko nal pán pod-
predse da Gra èík, vie prís� aj se -
demkrát na to isté miesto a vy,

kto rí ho po zná te z ro bo ty, keï to
nespra ví te na raz, on je schop ný
aj dvadsa�krát za se bou vám te -
le fo no va�, až vás na ko niec
uštve k to mu, že zistí te, že je
lepšie ro bi� ako ne ro bi�.

Z h¾a diska abso lútne ho prí -
rastku èlenskej základne nie je
mož né vy jadri� spo kojnos� s
týmto sta vom a bu de nos nou
úlo hou podpredse du pre vnú-
trozvä zo vú èinnos�, to je za sa
pán Gra èík, aby ana ly zo val prí -
èi ny spo ma le nia rastu èlenskej
základne a predlo žil ná vrh opat-
re ní na do siahnu tie zme ny sú -
èasné ho sta vu. A dú fam, že tá
ana lý za bu de ta ká, že vás niek-
to rých bu de bo lie�, mys lím v po -
lo he èle nov vý bo rov, predse dov
a po dobne, ak ste tu medzi de -
le gátmi. Tých ostat ných po pro -
sím, aby ste to po cho pi li, pre -
niesli do mov pozna nie a po -
moh li nám v tom to sme re, pre -
to že na ša si la, okrem to ho, že je
podpo re ná si lou argu mentov, je
ob èas li mi to va ná aj si lou èlen-
skej základne. Mô žem po ve da�,
že napriek vy ni ka jú cim vz�a -
hom, kto ré má me, tak v èa soch,
keï sme si vy mie òa li ná zo ry na
hra nu, už bo la disku sia aj ta ká –
a to bo la s pá nom mi nistrom –
že a ko¾ko percent za mest -
nancov vy repre zentu je te? A to
je dnes po zí cia ve¾mi dob rá, ja
si mys lím, že do kia¾ bu de ve de -
nie tak to, aj bu de, že my vždy k
se be ces tu nájde me, ale mô žu
prís� aj horšie èa sy a na ne by
sme ma li by� pripra ve ní. Èi že
pra cujme. Dá sa po ve da�, že ak
by sme to po rov ná va li s cel ko -
vou si tuá ciou v odbo ro vom hnu -
tí v Slo venskej re publi ke, a s vý -
vo jom èlenskej základne, tak by
sme moh li konšta to va�, že sme
je den z má la od bo ro vých zvä -
zov, kto rým èlen ská základòa
ne kles la ale rastie, ak nie je di -
ný. To by mo hol po tom po ve da�
pán pre zi dent KOZ. Vo vše -
obec nos ti vieme, kde sú ne do -
stat ky v tejto ob las ti, a ja to bu -
dem adre so va� do vlastných ra -
dov, je to najmä ne dosta toèná
osobná ak ti vi ta funkcio ná rov na
stupòoch základných orga ni zá -
cií, kde je orga ni zo va nos� pria -
mo úmerná ná ma he a ini cia tí ve
príslušných vý bo rov ZO. Mno -
ho krát v pra xi zis�u je me, že
viazne pre nos informá cií, že ¾u -
dia nie sú dosta toène in for mo -
va ní o možnostiach, kto ré orga -
ni zo va nos� v odbo roch pri ná ša,
právna ochra na, podporný fond,
a po dobne, že sa na nás obra -
ca jú až v èa se, keï ma jú pro -
blém a je nesko ro, a že te da
má me tro chu maslo na hla ve,
že sme tých ¾u dí vèas ne upo zor -
ni li, vèas ne do sta li medzi se ba,
aby sme im ve de li po môc�. Že
nie sú in for mo va ní o konkrét-
nych výsledkoch prá ce odbo rov,
veï na to sa stre tá va me na ra -
dách predse dov, na predsed-
níctvach, aby to ne skon èi lo u
predse dov ale bo u èle nov ra dy
predse dov, ale aby sa to pre -
nieslo do èlenskej základne.
Aký mi ka nálmi, to je na vás, ale
¾u dia mu sia ve die�, že tu sme,
že nieèo ro bí me, te da nie to, èo
sa de je, je vždy sa mé od se ba.
A na dru hej stra ne, ak sa nieèo
ne dá, tak vždy po vie me pre èo,
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v èom je prí èi na, a mys lím si, že
ro zum ní ¾u dia, keï po èu jú odô -
vodne né, opodstatne né ar gu -
men ty, ve dia ako to vy ze rá do
bu dúcna, tak si mys lím, že ve -
dia po cho pi� a ako po li caj ti
vieme pre dý cha� mno ho ve cí.
Ale mu sí me ve die�, že sa jed ná
fér a že sa pro blé my riešia. Na
dru hej stra ne si tre ba po ve da�,
že v PZ a tro chu aj u nás sa
roz vi nul vy so ký stu peò pro fe sio -
na li zá cie, že bez oso bitnej plat -
by nie sú niekto rí ¾u dia ochot ní
ani rozmýš¾a�, nie to ešte pra co -
va� v prospech iných.

Ïalší rast èlenskej základne
v nasle du jú com ob do bí je ne -
vyhnutnou sú èas�ou rastu si ly a
vá hy posto jov OZP v
SR. Je to úlo ha nás
všetkých, kto rí sme svo -
ju èinnos� spo ji li s odbor-
mi. Je to predpoklad to -
ho, aby sme v plnom
roz sa hu do ká zal splni�
je den z bo dov pro gra mu
OZP, kde ho vo rí me, že
OZP v SR je zá ru ka
služ by po lí cie obèa nom.
My sme to do ká za li
vlastne ïa le ko na za -
èiatku, ak ste tu vo filmo -
vom do ku mente sle do -
va li, tak sme podpí sa li
ešte s pre zi dentom kon-
fe de rá cie pá nom Korbe -
lom zmlu vu o spo lu prá ci
v krí zo vých obdo biach.
Mô žem vám po ve da�, že
tá to zmlu va zo stra ny
vte dajšie ho mi nis tra pá -
na Pittne ra, to bo lo to je -
ho pr vé obdo bie, ne bo la
po cho pe ná a skú mal do -
konca, èi sme podpi som
ta kejto do ho dy nespá -
cha li trest ný èin. Na dru -
hej stra ne prak tic ký
výsle dok ta kejto do ho dy
bol ta ký, že v žiadnom z
vystú pe ní odbo rov, pro -
testných vystú pe ní, ne -
bo la po uži tá a ne bo lo potrebné
použi� po li cajnú si lu. Do hod li
sme sa aj na rieše ní v prí pa -
doch ne ja kých pro vo ká cií, èi že
bo li to konkrétne opatre nia a PZ
s re la tívne ma lý mi si la mi ve del
za bezpe èi� po ria dok na ta kýchto
akciách. Keï po viem, že orga ni -
zo va lo sa pro testné zhro mažde -
nie KOZ v SR, a mô žem vám
po ve da�, že vyèle ne né po li cajné
si ly na 30–ti sí co vé zhro mažde -
nie predsta vo va li 150 mu žov, a
ne bol je di ný pro blém. To je
výsle dok tých do hôd. Ja si mys -
lím, že konfe de rá cia vie, kto
sme my, aké má me záujmy,
má me priestor pre svo je špe ci fi -
ká z h¾a diska odbo ro vej prá ce.
Pod po ru je nás v tom, my za sa
pod po ru je me princíp so li da ri ty a
to, aby tu bol po koj, a aby tu bol
priestor pre obèa nov vy jadro va�
svo je ná zo ry, sa mozrejme, kul-
túrnym a sluš ným spô so bom.

Dô ve ry hodnos� po lí cie
OZP mu sí vy ví ja� úsi lie k

zlepše niu dô ve ry hodnosti po lí -
cie v oèiach obèa nov a k zvý še -
niu bez peè nos ti obèa nov. V tom
má me te raz ve¾mi dob ré obdo -
bie, spo luprá ca s ve de ním re -
zor tu, s ve de ním PZ je v po -
riadku, je to otáz ka argu mentov,
nie vždy má me zhodné ná zo ry,
aj vèe ra sme si tro chu po disku -

to va li, ja si mys lím, že rieše nie
aj tých prob lé mov, o kto rých
sme vèe ra ho vo ri li, spo loène
nájde me. Ako po znám pá na
pre zi den ta, on ne ve rí iba to mu,
èo je na pí sa né, najradšej si to
ove rí sám, a keï si ove rí prav -
du, tak jed na zo strán kla ma la a
buï te si istí, že sa to dozvie te aj
vy, kto rá, èi vy ale bo do tyè ní
funkcio ná ri.

Na dru hej stra ne si to to vy ža -
du je, aby v PZ bo li ¾u dia, kto rí
tam patria, aby sa do PZ vy be -
ra lo, a nie ná bo ro va lo. Je tu
obdo bie, a ja tvr dím, že to nie je
vïa ka krí ze, aj keï nám krí za
tro chu po moh la, je tu pretlak a
záujem o vstup do PZ. Na dru -
hej stra ne, je tu aj ur èi tá brz da,

aby sa vrá ti li do PZ ¾u dia, kto rí v
òom v mi nu los ti pra co va li, ale
ich èinnos� ne bo la vždy kó šer a
ne bo li to su per po li caj ti. A to je
ten priestor, aby si tí, kto rí tu sú,
uve do mo va li svo ju zodpo -
vednos�, uve do mo va li si to, že
to oce ne nie vo vz�a hu k to mu,
èo je na Slo ven sku, je dob ré,
ne ho vo rím, že by ne moh lo by�
lepšie, ale to bu de až nieke dy v
ïalšom ob do bí, a že za to tre ba
odvádza� patriènú prá cu. Ak bu -
de me ma� PZ v zosta ve ta kej,
ako potre bu je, tak si mys lím, že
aj PZ sa bu de cho va� a bu de
pra co va� v prospech ob èa na, a
tá vážnos� prí de. V po rovna ní s
tým za èia toèným ob do bím je
mož né konšta to va�, že tú to
potre bu si už dnes na pl no uve -
do mu je aj stredný a vyš ší ma -
nažment PZ, že je to ne -
vyhnutný predpoklad k skva -
litne niu prá ce Po li cajné ho zbo -
ru. OZP hod no til do ro ku 2007
neexistu jú ci sys tém ka riérne ho
po stu pu ako vytvá ra nie priesto -
ru pre vnú tornú ko rupciu v re -
zorte. Do bu dúcnosti je potreb-
né sys tém dopra co va� tak, ako
som to už spo mí nal v pre -
chádza jú cej èasti. To, èo chcem
po ve da�, s rastú cou si lou odbo -
rov v tom to sme re, a nechci te to
od zajtra, to prí de postupne, bu -

de mi ni ma li zo va ná možnos�
zvláštnych dru hov slu žobných
ka riér, a sa mozrejme podstatne
sa obmedzí po èet po li cajtov,
kto rí bu dú cez Po li cajný zbor
pre chádza� ako cez vrátni cu.

Sla bým miestom na šej prá ce
je aj na ïa lej schôdzo vá èinnos�.
V rám ci prá ce OZP má schôdza
je di ný úèel – vzá jomný pre nos
informá cií a po žia da viek èle nov
sme rom k vyš ším orgá nom od -
bo ro vé ho zvä zu. Ak to viete ro -
bi� ináè a lepšie, robte to tak. Ak
nie, je potrebné za bezpe èi� pre -
nos informá cií ces tou schôdzí
ale bo prostredníctvom konfe -
rencií de le gá tov. Mys lím si, že
informá cie po sky to va né z cent -
ra sú zodpo ve da jú ce a vèas, a

nie je jas né, pre èo sa po tom na -
èas ne dosta nú na ra do vé ho èle -
na. Vèasnú informo va nos� èle -
nov po va žu je me za ne vyhnutný
predpoklad sta bi li zá cie a akcie-
schopnosti èlenskej základne.

Skú se nosti v tom to ob do bí
od IV. zjazdu uka zu jú potre bu
zintenzívne nia prá ce v ob las ti
hodno te nia si tuá cie v èlenskej
základni a to, že sme zintenzív-
ni li za sa da nia ra dy predse dov,
predsedníctiev, by sa ma lo pre -
ja vi� následne aj na tých základ-
ných orga ni zá ciách. Dú fam, že
týmto sme rom sa bu de me ube -
ra� v ïalšom ob do bí.

Hospo dá re nie
Prejdem na ta kú oblas�, kto rá

je vždy predme tom urèi tých
disku sií, a to je oblas� hospo dá -
re nia. V ob las ti hospo dá re nia s
fi nanèný mi prostriedka mi sme
ab sol vo va li po merne tvr dý vnú -
torný stret ná zo rov s cie¾om ako
efektívnejšie využí va� fi nancie v
prospech èle nov OZP. Rozhod-
nu tie, kto ré ra da predse dov na -
ko niec pri ja la, sa dot klo na ko -
niec kaž dé ho jedné ho èle na, a
èlen ské príspevky sme od 1. 1.
2009 zní ži li o 20 percent. Ži vot
uka zu je, že aj keï je to na
dnešné po me ry ne ob vyk lé roz-
hodnu tie, je to na ša for ma reak-
cie na krí zu a ne do šlo vô bec k

ohro ze niu funkènosti OZP. Na -
še prak tic ké skú se nosti uka zu -
jú, že podstatne viac èa su v bu -
dú com ob do bí bu de me mu sie�
ve no va� hospo dá re niu ZO.
Niekto ré pri po mienky èle nov ZO
pouka zu jú mi ni málne na urèi tú
vo¾nú tvor bu, resp. vý klad zá sad
hospo dá re nia. Spresni li sme
pra vidlá hospo dá re nia, mu sí me
za bezpe èi� širšiu kon tro lu a
ujedno ti� aj spô sob odme òo va -
nia, oce òo va nia záslu ho vosti
prá ce vý bo rov ZO. Vi dím, že sa
bu de me mu sie� vrá ti� k ná vr hu,
kto rý už v mi nu los ti raz ra da
predse dov ZO OZP odmietla, a
to sú jed not né a transpa rentné
mo ti vaèné pra vidlá v tejto ob las -
ti. K to mu však pod po ru je me

transpa rentnos�, ale bez vás to
ne do ká že me, potre bu je me va šu
po moc, potre bu je me na to pod -
po ru èlenskej základne, kto rú
repre zentu je te.

V ob las ti èlen stva v KOZ
uve diem len, že sme je den zo
zakla da jú cich zvä zov KOZ, kto -
rý si riadne pl ní svo je èlen ské
po vin nos ti vo vz�a hu ku KOZ,
svo je èlen stvo po va žu je me za
reali zá ciu princí pu so li da ri ty a
sú èas� svojho pro gra mu. V
nasle du jú com ob do bí mieni me
ešte zvý ši� svo ju aktívnu za po je -
nos� do prá ce aj cez intenzív-
nejšie za po je nie nášho zástup-
cu v KOZ, do šlo u nás k ne ja -
kým orga ni zaèným zme nám u
nás vnú torným a mys lím si, že
po kia¾ by sa pán pre zi dent KOZ
pý tal vi ce pre zi den ta pre ne vý -
robné zvä zy, tak neúèas� na ša
na za sa da niach je vý ni moèná
uda los�.

Medzi ná rodná spo luprá ca
V ob las ti za po je nia OZP do

medzi ná rodnej odbo ro vej spo lu -
prá ce sme aktívny mi úèastníkmi
prá ce v Euro COP–e. V sú -
èasnej do be Euro COP predsta -
vu je ve dú cu odbo ro vú cent rá lu
pre po li cajtov v Euró pe. Po viem
tak aj pre na šich vá ha jú cich ko -
le gov z Ra kúska, le bo oni sú
po zo ro va te¾mi stá le, ja viem, že

ma jú �ažšie podmienky ako my,
ale bu dúcnos� najmä po pri ja tí
Li sa bonskej zmlu vy najmä pri
pre sadzo va ní záujmov po li -
cajtov, kde postupne dôjde k ur -
èi té mu ujedno co va niu v rám ci
EU, ak chce me pre sa di� aj to
svo je slo ven ské, tak mu sí me
by� v Euro Cop–e, nesmie me
tam drie ma�, mu sí me pri chádza�
s ná padmi a po tom bu de šanca,
že to bu de dobre. A tí, kto rí sa
spo lie ha jú, že to bu de iba v ré -
žii do má cich vlád, si mys lím, že
sa èa som skla mú. Ale viem, za
akých podmie nok pra cu jú ra -
kúski ko le go via, èi že dr žím pal -
ce. Po mô že me ako bu de me ve -
die�, aby do sta li tro chu viac sa -
mo stat nos ti zo svo jej zastre šu -
jú cej odbo ro vej cen trá ly v kra ji -
ne pre to, aby sa sta li na ši mi
plno hod not ný mi èlenmi. Èo sa
tý ka spo lu prá ce, udržia va me
kon tak ty aj s ko le ga mi najmä z
oko li tých kra jín, sna ží me sa po -
tiahnu� ich so se bou, aj sa
pouèi� z prob lé mov, kto ré ma jú
su se dia, pre to že pro blé my su -
se dov sú aj na ši mi problé ma mi,
pre to že ak nájde niekto ne ja ký
biè na od bo ry, tak po tom ten biè
sa dá po tom svo jím spô so bom
mo di fi ko va� aj u nás, tak je lep-
šie, keï po mô že me vy rie ši� pro -
blé my ko le gov u nich, a k nám
sa ani ne dosta nú, než ke by
sme pro ti nim mu se li bo jo va� už
v na šich podmienkach. Naprík-
lad viï to èo sa de je tre bárs v
podmienkach Po lí cie Èeskej re -
pub li ky. Po viem tak, tie štarto -
va cie podmienky bo li iné najmä
z h¾a diska fi nanèných zdro jov a
po dobne, vieme, kde sme za èí -
na li a kde bo li oni. Dnes je to už
tro chu inak, zá kon o štátnej
službe, my sme ho pri ja li v ro ku
1998, a do vo lím si po ve da�, že
dob rý zá kon, ale vïa ka to mu
valcu, èo sme po uži li na HZDS
v parla mente, a ke by som pred-
se du NOSP Mi la na Štì pán ka
spo ve dal, tak asi v ro ku 2006
ste vy pri ja li váš zá kon. Do vo lím
si tvrdi�, že s niekto rý mi ne vý ho -
da mi, tu by som vstú pil aj jedné -
mu svojmu ko le go vi do sve do -
mia, keï svojho èa su ten ich
ná vrh oce òo val, dnes naò pla -
èú, to je tých 150 ho dín nadèa -
so vej prá ce za dar mo, pre to že
vte dy sa to bra lo, aký dob rý ná -
pad. Nie je to dob rý ná pad, pre -
to že po tom tí, kto rí ne ro bia, sa
ve zú a tí kto rí ro bia, ro bia za
rovna kých podmie nok, ako tí
dru hí. Ale to ostatné pri ne sie
èas, kaž dý má me svo je pre a
pro ti a na ko niec sa v tej Euró pe
stretne me v jed nom bo de, ide o
to, aby ten bod bol pre po li -
cajtov èo najlepší.

Ne bu dem vás za �a žo va� kon-
krétny mi stretnu tia mi. Stre tá va -
me sa, ko mu ni ku je me s ko le ga -
mi, najnovšie ide me te raz 29.
októbra na ro ko va nie k ra -
kúskym ko le gom, mys lím si, že
tá in ten zi ta sa rozbehne, spo -
luprá ca je perfektná, a dozvie -
me sa konkrétne ve ci zo ži vo ta.
Aj dob ré, aj tie horšie.

Právna ochra na
Oblas� právnej ochra ny. Jed -

nou z najvýznamnejších ob las tí
èin nos ti a posla nia OZP je
ochra na so ciálnych a právnych
istôt po li cajtov a pra covní kov re -
zor tu. Z pro gra mu OZP vyplý va,

Správa o realizácii programu OZP v SR po IV. zjazde, prednesenej Miroslavom Litvom
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že medzi ochra nou so ciálnych a
právnych istôt je na pros tá jed -
no ta, a v tejto po lo he je tre ba
chá pa� aj právnu ochra nu èle -
nov OZP. Ne bu dem sa zaobe -
ra� ïalší mi ve ca mi, presko èím
do šta tisti ky, aby som vás prí liš
neuna vo val, pre to že šta tisti ka je
èo si, èo nám ho vo rí, ako ïa lej.
Z h¾a diska šta tisti ky po skyt nu -
tých právnych ochrán v jed not li -
vých ro koch je stav nasle du jú ci.
V ro ku 2004 schvá le ných 25
úhrad nákla dov právnej ochra ny
v celko vej su me 579 329 ko rún.
V ro ku 2005 39 úhrad v celko vej
su me 1 021 329 ko rún, v ro ku
2006 26 úhrad 615 381 ko rún, v
ro ku 2007 24 úhrad v celko vej
su me 612 840 ko rún, v ro ku
2008 18 úhrad za 973 860 ko -
rún a do 30. 9. 2009 7 úhrad v
celko vej su me 164 117 ko rún.
Ten to údaj je zodpo ve da jú ci to -
mu, že ešte nie je ko niec ro ka
za na mi, a na dru hej stra ne
všetky pe nia ze za príjmy už sú
tu z príspevkov. V ro ku 2008
sme zá ro veò zís ka li ná hra du
súdnych trov, kto ré sme vy má -
ha li od tých, kto rí nám spô so bi li
ná kla dy, èi že buï to bo lo vnút-
ro, ale bo spra vodli vos�, ale bo
do konca aj ná rodná ra da nám
pla ti la 225 330 ko rún, v ro ku
2009 za tia¾ 12 633 ko rún. Za ro -
ky 2004 až 2009 tvo ri li príjmy z
príspevkov na právnu ochra nu 2
608 499 ko rún, èo predsta vu je
prie merný roèný príspe vok vo
výš ky 434 750 ko rún. Ak po -
rovná vam príjmy a vý davky za
právnu ochra nu za obdo bie pia-
tich skon èe ných ro kov, stra ta
predsta vu je 1 402 210 ko rún, èo
sme sa mozrejme kry li z úspor
predchádza jú cich ro kov, ale pre
po rovna nie to zna me ná prie -
merný popla tok v sú èasnej
výške za 3, 2 ro ka. Ak ta ké to
po rovna nie uro bím za šes� ro -
kov, stra ta predsta vu je 1 120
000 ko rún, a percentuálnym vy -
jadre ním prie merné roèné vý -
davky prekra èu jú príjmy o 42
percent. Za tia¾ je tá stra ta kry tá
z re zerv predchádza jú cich ob -
do bí, ale re zer vy nie sú veèné,
èi že vý voj si tuá cie za posled-
ných pä� ro kov si vy ža du je
vypra co va nie dôkladnej ana lý zy
a pri ja tie zodpo ve da jú cich opat-
re ní. To bu de úlo ha, kto rá nás
bu de èa ka� v nasle du jú com ob -
do bí a nesmie me ju opo me nú�.

Ko lektívne vy jedná va nie
Prejdem do ob las ti ko -

lektívne ho vy jedná va nia. Ko -
lektívne vy jedná va nie v pod-
mienkach mi nis ter stva vnútra
pre bie ha v zmysle zá ko na o ko -
lektívnom vy jedná va ní a v špe -
ci fi kách, kto ré sú v rám ci vnútra.
V hodno te nom ob do bí bo li kaž -
dý rok – s vý nimkou ro ku 2006
– uzatvá ra né ko lektívne zmlu vy,
spo loènou cha rak te ris ti kou toh -
to predchádza jú ce ho obdo bia
bo la vždy zdåha vos�, pouka zo -
va nie na ná roènos� zá väzkov zo
stra ny od bor ných špe cia listov
za mestná va te ¾a. Èo sa tý ka
spo loèné ho prv ku, tak ko lek -
tívne zmlu vy ne bo li úplne napl -
ne né v ob las ti sta bi li zá cie po li -
cajtov, v ob las ti rieše nia by to vej
otáz ky a v ob las ti mi mo riadne ho
po vy šo va nia, kde ten to pro blém
pretrvá va do dnes. Na tom to sta -
ve ne sie vi nu za mestná va te¾,

ale aj my ako od bo ry. Od bo ro vý
zväz, si mys lím, že ne mô že èa -
ka� až skon èí rok, ale mal by
prie bežne roène ko lektívne
zmlu vy vy hodno co va�, žiada�
vytvá ra nie spo loèných ko mi sií
so za mestná va te ¾om a h¾a da�
rieše nia na plne nie bo dov, kto ré
sa neplnia. Te da tam sme aj my
tro chu po hodl ní a bu de me to
mu sie� do bu dúcna odstrá ni�.

Èo sa tý ka návrhov ko -
lektívnych zmlúv, vy chádza me
vždy z reálnych mož nos tí re zor -
tu, aj keï ide me v tých ná -
vrhoch bez vát a re zerv. Èo sa
tý ka do hod nu tých ko lektívnych
zmlúv z h¾a diska ze fektívne nia
èin nos ti, aj keï si mys lím, že už
sa to sèasti rea li zu je, vy ba vi�
po ve re ných vy jedná va èov zod-
po ve da jú ci mi kompe tencia mi,
zrýchli� pro ces vý ba vy ko -
lektívnych zmlúv. Tak ako sme
ma li v mi nu los ti vo vy jedná va -
èoch re fe rentov, dnes tam má -
me ge ne rálnych riadi te ¾ov, a
mys lím si, že tie do ho dy sú sí ce
tvr do do sa ho va né, ale reálne,
ra cio nálne, s argu mentmi. Ak
prí de me nepripra ve ní a do sta -
ne me po no se, je to na ša vi na.
Na dru hej stra ne, po kia¾ má me
dosta tok argu mentov, aj dru há
stra na vie cúvnu�, èo oce òu jem.
A má me za se bou ešte je den

va lec, zva ný pre zi dent, tak že
dobre sa nám dnes vcel ku ro bí.

Vïa ka dob rej spo lu prá ci s
ve de ním re zor tu sa po da ri lo v
tom to ro ku podpí sa� ko lektívne
zmlu vy v re kordnom èa se za
de ji ny, v kto rých exis tu je me. Už
12. ja nuá ra 2009 sme podpí sa li
ko lektívnu zmlu vu pre štátnu a
ve rejnú služ bu, a 30. ja nuá ra
2009 pre po li cajtov. To tu ešte v
de ji nách ne bo lo, le bo bežne
sme pod pi so va li tak od aprí la,
má ja, do jú na. Bol už aj rok
2007, kde sme sa na �a ho va li v
tom po èia toènom štá diu, ale to
bo lo len v jed nej zmlu ve o štát-
nej službe v sú vislosti s no ve lou
zá ko na, kde sme na po kon v ro -
ku 2007 v októbri po ve da li, že
sme sa už una vi li dos�, zmlu vu
už uza vie ra� ne bu de me a využi -
je me si ly a prostriedky pre

dobrú zmlu vu na bu dú ci rok. A
mys lím si, že nieèo sme pohli.

Pro blém: obèianski 
za mestnanci

Èo sa tý ka tých prob lé mov,
èo nás stre ta li, tak oso bitnú
oblas� záujmu OZP tvo rí úsek
obèianskych pra covní kov. Vy ze -
rá to by�, že im ne ve nu je me po -
zornos�, ale tie ich pro blé my sa
riešia ïa le ko �ažšie, pre to že
obèianski pra cov ní ci fungu jú
pod¾a zá ko nov vo ve rejnej a
štátnej službe, kto ré pokrý va jú
strašne ši ro ký po èet za mest -
nancov, zme ny sú nie mož né v
gescii re zor tu, èi že je to úplne
iný re zort, mi mo nás, s iný mi
poh¾admi, mno ho krát s iný mi
poh¾admi aj iných od bo ro vých
zvä zov, kto ré rov ná me po tom
do ne ja ké ho kom pro mi su v kon-
fe de rá cii. Tro chu sa pochvá lim,
v tom to ro ku sa nám ko neène
po da ri lo pre valco va� as poò je -
den dlho do bý pro blém, a to je
ten prípla tok za riade nie mo to -
ro vých vo zi diel, bu dú ho ma� aj
obèianski pra cov ní ci, zá kon bol
schvá le ný 16. 9. v NR SR, pre -
zi dent KOZ mô že po ve da�, že to
valco val iba OZP, tí ostat ní ne cí -
ti li ne jak pro blém, ale naš�astie
ne ro bi li pro blém nám. My sme
na šli vý ni moènú zho du s re -

zortom a spo loèný mi pri po -
mienko vý mi ko na nia mi sme mi -
nis ter stvo prá ce a so ciálnych
ve cí uštva li. A je to tu as poò v
jed nej ob las ti. Mô že te po ve da�,
že je to má lo, ale tre ba si uve -
do mi�, že sme za siahli do zá ko -
na plošné ho, na šli sme tú for mu
a bu de me h¾a da� ne ja ké iné
špe ci fické me tó dy, aj keï v tom -
to ob do bí, a vy kto rí cho dí te na
ra dy predse dov, viete, že na šou
prio ri tou bo lo pre dovšetkým za -
cho va� pra covné miesta. Asi no -
vi ny èí ta me všetci, te le ví ziu ta -
kisto, vi dí te, že vlá da je obvi òo -
va ná, že sa cho vá prí liš so -
ciálne a má lo hospo dárne a rui -
nu je podni ka te ¾ov, a vy má te
po cit, že pre vás niè ne ro bí. Tak
skúsme h¾a da� niekde ten stred
medzi chce ným a mož ným a ja
ve rím, že do bu dúcna to vý cho -

dis ko nájde me a bu de me mu -
sie� nájs� aj v prospech obèian-
skych pra covní kov. Rieši li sme
aj ta ké drobnejšie ve ci, dlho
sme sa na �a ho va li cez sekciu
eko no mi ky, ja ne ho vo rím, že to
bo lo za vi ne né òou, ale skôr kla -
sikmi na mi nisterstve fi nancií,
oko lo rieše nia prob lé mov, kde
poistky za zodpo vednos� za
ško dy spô so be né pri vý ko ne
po vo la nia pri vo di èoch re fe -
rentoch sa sa mozrejme po -
vinnos� pois�o va nia vz�a hu je aj
na obèianskych pra covní kov,
kto rí za to ale ne ma jú žiadne
pe nia ze na rozdiel od po li cajtov,
ale poistky si pla ti� mu sia. A
poistky neúmerne vy so ko rástli.
Je di ný, kto vlastne na plo chu
fun go val bol Allianz, tí ostat ní sa
viezli v tých istých sadzbách,
tak sme najprv tla èi li na to, aby
sme sa po die ¾a li spo loène s re -
zortom, bo lo to vy vá že né tým,
že dobre, ale ne bu dú žiadne
príplatky za riade nie mo to ro -
vých vo zi diel. Vstú pi li sme do
ro ko va nia s pois�ovòa mi, je tu
konkrétny výsle dok, je do ho da s
pois�ovòou Wüstenrot, výsle dok
dnes je asi ta ký, že 11. 7. 2008,
ke dy sme podpí sa li zmlu vu a
uro bil sa ten oso bitný poistný
pro gram pre vnútro, do tý ka sa
po li cajtov a obèa nov, tak k

dnešné mu dòu má me uzatvo re -
ných 7 300 poistiek, èo si mys -
lím že je úspech, pre to že tie
poistky do bie ha jú postupne a je
to dob rý pro dukt. Sám na se be
som to vi del, pre to že tá poistka
mo ja predsta vo va la tre ti no vú
hod no tu vo èi to mu, èo mi po nú -
kal Allianz. A to ne ho vo rím, že
som to ro bil pre se ba poistku,
pre to že ten rebrí èek je pria mo
úmerný a ni kde tam ne vyska ku -
je nikto iný. Mô žem vám však
po ve da�, že na ši ¾u dia sú ta kí
ne dô verèi ví, vá ha ví, vždy vo
všetkom èa ka jú ne ja kú sla bi nu,
a pr vý kto po cho pil vý hodnos�
týchto poistiek, bo li riadia ci pra -
cov ní ci, aj keï niekto rí na vý -
cho de ve¾mi zvláštnym spô so -
bom, pre to že ne zoh¾adni li výš ku
svojho pla tu, ale iba plá no va nú
výš ku ško dy, kto rú mienia spô -

so bi� za mestná va te ¾o vi. Je to
tiež prístup, ale všetci sa uèí me.

Má me ešte je den pro blém, s
kto rým zá pa sí me ro ky, a keïže
sú tu funkcio ná ri, napriek to mu
že ich už una vu jem, bu dem
zno vu ho vo ri�, a to je tým, že
pô so bia viace ré od bo ro vé zvä zy
v re zorte, tak zá pa sí me so SLO -
VES–om, zá pa sí me aj s ha sièmi
v tom zmysle, že oni spo kojne
spia, pre nich zmlu va dob rá aj
tá spred pä�de sia tich ro kov, ale
ak sa do sta ne me do po zí cie vy -
jedná va nia a blí ži me sa do fi ná -
le, za mestná va te ¾om sme tla èe -
ní, že by sme ma li uzatvo ri� spo -
loènú zmlu vu, a po tom na ši zo -
bu de ní bra tia a sest ry za èí na jú
vy mýš¾a� podmienky, èo by
všetko chce li a ako sa to ne dá
splni�. Ten to rok sme sa ma li do
polro ku stretnú�, že sa spo loène
do hod ne me na tom spo loènom
postu pe v ïalšom ob do bí, OZP
sme bo li pripra ve ní. Èo mys lí te,
stretli sme sa do dnes? Nie, je
októ ber, je ko neè ný ter mín, do -
ke dy bu de me predkla da� zmlu -
vy. A te raz upo zoròu jem za -
mestná va te ¾a, aby ve del, èo
uro bí me. – za sa predlo ží me iba
svo je a zas bu de me valco va�
iba tie. Bu de me to mu sie� ne ja -
ko ujedno ti�. Pre zi dent KOZ si je
ve do mý, že sme ob èas rieši li tie
svo je spo ry aj na pô de ve de nia
konfe de rá cie. My nech ce me
vzá jomne bo jo va�, my chce me,
aby sa v re zorte od bo ry hý ba li,
aby ro bi li v prospech ¾u dí, aby
sa nespa lo. A nech ce me by�
konku rentmi pre SLO VES ani
pre ha si èov, a je to ale ich vec,
ako repre zentu jú svo jich ¾u dí. A
ani pre že lezni èia rov.

Úprimný záujem 
na spo lu prá ci

Vá že né dá my, vá že ní pá ni, v
roz sa hu tejto sprá vy nie je mož -
né podrobne vy hodno ti� všetky
pro blé my, kto ré sme rieši li od
obdo bia IV. zjazdu. Cie¾om
sprá vy bo lo iba de fi no va� nos né
pro blé my a naèrtnú� vý cho diská
pre ïalšie obdo bie. Ak by som
mal v skratke zhrnú� fi lo zo fiu prí-
stu pu OZP, tak je nasle dovná.
OZP v SR má úprimný záujem
na konštruktívnej spo lu prá ci s
ve de ním re zor tu a s ve de ním
PZ ako rov no cen ný part ner, kto -
rý vie po cho pi� reálne mož nos ti
a je schop ný h¾a da� ústre to vé
vý cho diská v rieše ní prob lé mov
pri dôslednom dodržia va ní zá -
kon nos ti. Záujmom OZP je
utvo ri� opti málne podmienky pre
sta bi li zá ciu po li cajtov v službe,
pre ochra nu právnych a so -
ciálnych istôt po li cajtov v služ-
be, nie sa mo úèel né, ale efektív-
ne fungo va nie po lí cie v pro-
spech obèa nov, kto rí dodržu jú
zá kon bez oh¾a du na ich po li -
tickú príslušnos�. Na ším cie¾om
je do siahnu� stav, aby sa po vo -
la nie po li caj ta sta lo ce lo ži -
votným posla ním a po li cajt sa
stal obèa nom, po ží va jú cim úctu
a dô ve ru svo jich spo luobèa nov.
Ïa ku jem vám za po zornos�, dú -
fam, že som vás neuspal, ja
som asi ob èas neprí jemný, po -
ve dal som aj do va šich ra dov,
dú fam, že ne za budne te a bu de -
te sa do ma pod¾a to ho riadi�.
Ïa ku jem vám za po zornos�.

(Medzi ti tulky re dakcia)
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Vá že ní hostia, ko le gy ne a
ko le go via,

ten to po tlesk si ce ním o to
viac, že som tu je di ným zástup-
com za mestná va te ¾ov medzi
odbo rármi. Bo lo tu už dos� po -
ve da né o so ciálnej, pla to vej sfé -
re v PZ. O to viac si to ce ním,
že sme na šli spo loènú reè s
odbormi, so šé fom odbo rov, na -
šli sme mo dus vi ven di na to,
akým spô so bom pre sa di� pla to -
vú sústa vu. Utvo ri li sme sta bilný
so ciálny sys tém, kto rý sa vie zá -
so bo va� sám. To bo la pod sta ta
pro blé mu. Vždy bol pro blém s
oso bitným úètom, vždy, keï ne -
moh li iné, tak nám vy tkli: po li -
caj ti, vy be rie te viac, štát na vás
doplá ca. Dnes sme v opaènej
si tuá cii. Ako ste vèe ra po èu li,
má me oso bitný úèet zis ko vý
zhru ba vo výške 750 mi lió nov
ko rún, dnes si mô že me do vo li�
dá va� z oso bitné ho úètu so -
ciálne pô žièky po li cajtom, be zú -
roèné, prá ve pre to, že sa utvo ril
ce lý sys tém opatre ní, kto rý bu -
de fungo va� ako ho din ky len
pre to, že sa vysta bi li zo val Po li -
cajný zbor. Ce lé je to o tom. Ak
po li caj ti bu dú postupne odchá-
dza� do dô chodku a no ví ich bu -
dú postupne nahrádza� a tá
dåžka služ by bu de od dvadsa�
ro kov vyššie, tak ten sys tém sa
do ká že sám uži vi� a nikto ho ne -
mô že spo chybòo va�. Stá le sú
tie isté ar gu men ty, my sa spý -
tajme: pá ni, èo od nás chce te,
aby sme išli do štandardné ho
so ciálne ho sys té mu, kto rý je v
ce lej re publi ke, keï náš je fun-
kèný a je lep ší ako váš štan-
dardný? To je ce lý ar gu ment
odbo rov a ja sa k ne mu priklá -
òam ako za mestná va te¾, pre to -
že by ma lo by� mo jím prvo ra -
dým záujmom, aby som utvo ril
podmienky pre za mestnancov
ta ké, aby moh li k¾udne ro bi�
svo ju prá cu. Tro chu nadsa de ne
po viem, že ako vy bu de te pra -
co va�, tak sa ja bu dem ma�. Ak

vy pra co va� ne bu de te a ja vám
ešte po ka zím podmienky, tak
skon èí me všetci.

My aj s va ším predse dom
vždy má me ar gu ment: pozri te
sa, da li ste do nás nieko¾ko de -
sia tok mi lió nov eur ale bo
nieko¾ko mi liárd ko rún, ale za to
Po li cajný zbor tie šty ri ro ky, ale -
bo tri a pol, vám pri nie sol zní že -
nú kri mi na li tu, zvý še nú objasne -
nos�, zlepše nie dis cip lí ny v cest-
nej pre mávke, zní že ný po èet
màtvych a zra ne ných. Keï si to
pre mietnem spätne, len v tom to
ro ku sme zní ži li po èet màtvych
ku dnešné mu dòu opro ti vla -
òajšku približ-
ne o 127. To
je 127 ¾u dí,
kto rí sa vrá ti li
do mov, 127
¾u dí, kto rí ma -
jú svo je ro di -
ny, a to je
prá ca vás
všetkých. To
je o tom, že
sme na sta vi li
l e  g i s l a  t í  vu ,
vy ba vi li Po li -
cajný zbor
tech ni kou, a
zá ro veò sme
zlep ši li je ho
prá cu. A prá ca Po li cajné ho zbo -
ru bu de vždy lepšia, keï mu za -
mestná va te¾ bu de vytvá ra� pod-
mienky.

V rám ci ma te riálno – tech nic -
ké ho za bezpe èe nia sme za èa li
uni for ma mi, základný mi zložka -
mi. Aby ten po li cajt mal na se be
uni for mu, v kto rej sa bu de
dobre cí ti�, v kto rej mô že ro bi�.
Všetci si pa mä tá me na še bý va -
lé oble ko vé uni for my, keï som
v nej slú žil, tak som ne ve del, èo
mám skôr chy ta�, èi èa pi cu ale -
bo va ga bunda. Dnes má me
prak tic ké pra covné uni for my,
kto ré slušne vy pa da jú, v kto rých
sa po li caj ti dobre cí tia, sú v sluš -
ných vo zidlách a najmä, èo ma

ob zvláš� zaují ma, stúplo ich
vlastné se ba ve do mie. Stúplo
se ba ve do mie po li caj ta tak, že
dnes už ne mu sí to mu va ga -
bundo vi do ka zo va�, kto rý mu
predtým se del v merce de se, že
on je po li cajt, on mu sí do ká za�,
že má prá vo v ru kách. Dnes je
po li cajt v ta kom po sta ve ní, že
mô že ve¾ko dušne a s úsme vom
hodno ti� ob èa na a posti ho va� ho
pod¾a to ho, èi je to ob èan, kto ré -
mu sa stal priestu pok prvýkrát,
ale bo je to va ga bund, kto rý mi
to ro bí ne ustá le.

Áno, po lí cia si dnes už vy bu -
do va la rešpekt a bu de si ho mu -

sie� bu do va� na ïa lej. Z h¾a diska
MTZ, èo sa nám ne po da ri lo, le -
bo prišla krí za, je ešte obme na
slu žobných zbra ní. Ale keï ne -
mô že me da� po li cajtom no vé
zbra ne, tak sme sa po sta ra li o
to, aby sme im le gisla tívne
umož ni li použí va� ich súkromné
zbra ne. Tí, kto rí ma jú lepšie,
kto rí sú lepšie vy ba ve ní, tí kto rí
s ni mi ve dia. Než sa fi nanène
spa mä tá me a než naozaj pre ve -
die me zme nu zbra ne, tak umož -
ní me po li cajtom použí va� ich
vlastné zbra ne.

Cho dím medzi vás, po zná te
ma z návštev odde le ní, sa -
mozrejme vždy neohlá se ných, z
èo ho ma jú strašne �ažkú hla vu

funkcio ná ri, ho vo rím s ra do vý mi
po li cajtmi a tak to si zis�u jem do -
pad svo jich vlastných na ria de ní
na ce lý Po li cajný zbor a najmä
ich reali zá ciu. Váš pán predse -
da na èal, že ne ve rím pa pie ru.
Ve rím pa pie ru, ale len to mu,
kto rý si pre ve rím. Ak vyjdem
von a pre ve rím si sku toènosti,
tak po tom sú pre funkcio ná ra
len dve mož nos ti – buï ma
okla mal, a to je dos� ve¾ký pro -
blém, ale bo ne po zná svo ju prá -
cu a to je ešte väèší pro blém. Aj
v jed nom aj v dru hom prí pa de
tam ne má èo h¾a da�. To je po -
tom o vy vodzo va ní dôsledkov,

pre to že na ria -
de nia, kto ré sa
ro bia na pre zí -
diu a kto ré
pod pi su je pre -
zi dent Po li -
cajné ho zbo ru,
ma jú slú ži�
prá ci v pra xi, a
nie opaène. A
po kia¾ niekto ré
n a  r i a  d e  n i e
nám ne bu de
se die�, viete
sa mi, že si ho
vieme vy disku -
to va�, vieme si
sadnú� s funk-

cio nármi a po ve da�, nie, ne se dí
nám to, sme tu na to, aby sme
to zme ni li. A zme ní me to.

Èo nám ale stá le chý ba, to je
prá ca s ¾uïmi. Zaènem na naj-
nižšom èlán ku, poènúc obvod-
ným odde le ním cez šé fa okre -
su, kra ja atï. To je to, èo v bu -
dú com ob do bí bu de me mu sie�
znaène zlepši�. Troš ku nám k
to mu nahrá va krí za, ve¾mi nám
k to mu nahral náš pla to vý a so -
ciálny sys tém. Dnes už sme v
si tuá cii, keï si mô že me vy be ra�
¾u dí, èo vytvá ra tlak na funkcio -
ná rov ale aj na po li cajtov ra do -
vých, kto rí ne ro bia pre to, že ne -
ve dia, ale bo pre to, že nechcú.
Za sa, jed no aj dru hé je zle. Buï

nám uká žu, že ro bi� ve dia a
chcú, ale bo, bo hu žia¾, ich bu de -
me mu sie� vy me ni�. Pre to že
vždy pla tí, že keï nám ne ro bí
šéf odde le nia, – a ja si je ho prá -
cu nepredsta vu jem pod tým, že
viete èo, tu máš služ bu, to to mi
sprav, sa vrá�, to to mi na ria di li tí
blb ci zho ra, a ja s tým niè ne -
mám, sta rajte sa – to nie je prá -
ca s ¾uïmi. Na to je šéf odde le -
nia, že má pozna� ce lé svo je
muž stvo a ja keï sa vrá tim
spätne do do by, keï som ro bil
šé fa odde le nia, tak som ve del,
kde ma jú aj svo je fra jerky. A
dnes, keï sa pý tam šé fa obvod-
né ho odde le nia, èo je ten to, má
pro blém mi po ve da�, èi je že na -
tý ale bo slo bodný. Èo je to to za
ro bo tu? Tu to sú na še re zer vy,
to to bu de me mu sie� naprá va� a
na vás, ako na odbo roch
chcem, aby ste bo li zrkadlom
funkcio ná rov, zrkadlom prá ce
vonku. O tom to je. Ja potre bu -
jem spätnú väzbu a mo ja spät-
ná väzba ste vy, kto rí hod no tí te
tak prá cu nadria de ných z h¾a -
diska plne nia pra covných po vin -
nos tí, ale jed nak aj z h¾a diska
plne nia pra covných podmie nok
pre všetkých.

A to je o tom, pre èo sme sa
zhodli s va ším predse dom, že
ide me v jed nej lí nii. Vždy si vy -
tiahne me ar gu men ty, a mô že -
me sa po há da� ako ko¾vek, ale
vždy pla tí, ten kto má lepšie ar -
gu men ty, vyhrá va. Èi že zna èí to
po ze ra� sa nie na to, kto ho vo rí,
ale èo ho vo rí. A to pla tí ku všet-
kej prá ci po li cajtov, aj k prá ci
od bo ro vých funkcio ná rov. Aby
som dlho ne ho vo ril, chcel som
vám po ve da� len to, èo nás pá -
li, èo chce me rieši� a zá ro veò
vám za že la�, a nám spo loène,
aby sme as poò tak dobre spo lu -
pra co va li ako doteraz, aby nám
tá prá ca išla ako doteraz vrá ta -
ne zrkadla odbo rov kont ra slu -
žobných funkcio ná rov. Ïa ku jem
pekne.

Pr vou je kon tro la rea li zo va -
ných èin nos tí èlenmi ve de nia
OZP v SR v oso be predse du,
podpredse dov, ïa lej  vý kon né -
ho ta jomní ka, predsedníctva
OZP v SR a Ra dy predse dov
OZP v SR. Dru hou je kon tro la
plne nia po vin nos tí orga ni zaèný -
mi jed not ka mi, t.j. základný mi
orga ni zá cia mi a jej orgánmi.

V každom ka lendárnom ro ku
bo li v zmysle èl. 10 odsek 10.5
vy ko na né mi ni málne dve za -
sadnu tia èle nov Re víznej ko mi -
sie OZP v SR, pr vé v prvom pol-
ro ku a dru hé v dru hom polro ku.
Opro ti predchádza jú ce mu obdo -
biu sa po da ri lo do siahnu� stav
väèšie ho po è tu èle nov re víznej
ko mi sie OZP v SR, a to v po ète
13 až 15 èle nov. Zá ro veò je

potrebné konšta to va�, že do
konca ka lendárne ho ro ku 2007
ne bo lo zastú pe nie èle nov adek-
vátne re gio nálne mu zastú pe niu
základných orga ni zá cii. Ten to
ne dosta tok sa po da ri lo odstrá ni�
v ro ku 2008, ke dy sa èlenmi re -
víznej ko mi sie OZP v SR sta li
ïalší dva ja èle no via z vý cho -
doslo venské ho re gió nu. V sú -
èasnej do be je zastú pe nie rov-
no mernejšie, konkrétne pri cel-
ko vom po ète 13 èle nov sú tra ja
z Bra ti slav ské ho kra ja, dva ja z
Nitrianske ho kra ja, šty ria zo Ži -
linské ho kra ja, tra ja z Pre šov -
ské ho kra ja, je den z Bansko -
bystrické ho kra ja.

V ka lendárnom ro ku 2004
za sa da la re vízna ko mi sia OZP v
SR dvak rát a na jej èin nos ti sa

po die ¾a lo celkom 7 èle nov. Kon -
tro lou hospo dá re nia a èerpa nia
roz poè tu v uve de nom ob do bí
ne bo li ziste né ne do stat ky.

V rám ci pr vé ho za sadnu tia
èle nov Re víznej ko mi sie OZP v
SR dòa 10.2.2005 po žia dal o
uvo¾ne nie z funkcie predse du
Re víznej ko mi sie OZP v SR Mi -
lan Podhradský, kto rý tú to funk-
ciu za stá val už od 21.2.1994. V
ro ku 2005 za sa da la Re vízna ko -
mi sia OZP V SR celkom trikrát a
na jej èin nos ti sa po die ¾a lo cel-
kom 14 èle nov, kto rí zvo li li do
funkcie predse du Re víznej ko -
mi sie OZP v SR jej dovte dajšie -
ho èle na Ing. La di sla va Tká èa.
V pri ja tej  zá ve reènej sprá ve o
hospo dá re ní za rok 2004 sa ne -
konšta tu je ziste nie ne dostatkov.

Okrem uve de ných za sadnu tí
bo la vy ko na ná i èiastko vá kon -
tro la so za me ra ním na vyúèto -
va nie cestovných ná hrad èle -
nom vý bo ru Jo ze fom Le hockým
v ka lendárnom ro ku 2004, kto -
rou bo li ziste né ne do stat ky v
ne úpl nos ti vy pi so va nia jed not li -
vých po lo žiek cestovné ho
zúèto va nia, ak tu schva ¾o va nia a

dokla do va nia o vy ko na ní ciest
mo to ro vým vo zidlom. Na zákla -
de výsledkov tejto kon tro ly bo li
predse dom OZP v SR pri ja té
opatre nia na za medze nie vzni -
ku ta kýchto ne dostatkov.

Na dru hom (októ ber) a tre -
�om (no vember) za sadnu tí Re -
víznej ko mi sie OZP v SR v ro ku
2005 bo lo èlenmi Re víznej ko -
mi sie OZP v SR na vr ho va né v
rám ci pri ja tých opatre ní, aby
predsedníctvo OZP v SR s oh¾a -
dom na potre bu striktné ho
dodržia va nia všeo becne zá -
väzných predpi sov SR (zá kon o
úètovníctve) za bez pe èi lo odbor-
nú spô so bi los� na ve de nie
úètovnej evi dencie, a to aj s
oh¾a dom na sku toènos�, že bu -
de ne vyhnutné úèto va� v systé -
me po dvoj né ho úètovníctva. Na
za sadnu tí dòa 15.1.2005 bol na
ná vrh èle nov Re víznej ko mi sie
OZP v SR za jej predse du jed-
nohlasne zvo le ný Ing. Pa vol Mi -
ko laj.

V ka lendárnom ro ku 2006
bo li reali zo va né dve za sadnu tia.
Vy ko na nou kon tro lou za rok
2005 v roz sa hu úètovnej evi -

dencie okrem admi nistra tívnych
omy lov ne bo li ziste né ne do stat -
ky. V rám ci šta tistickej ana lý zy a
fi nanènej kon tro ly bo li ziste né
neplne nia si po vin nos tí v úpl -
nos ti šta tistických úda jov a èias-
toène i odvo dov do fon du práv-
nej ochra ny. Pri hodno te ní èin -
nos ti OZP v SR tak na úrov ni
vrcho lo vých orgá nov zvä zu ako
i základných orga ni zá cií bo lo
konšta to va né, že i napriek ziste -
niu drob ných ne dostatkov pri
reali zá cií odvo do vých po vin nos tí
a správ nos ti šta tistických úda jov
sa fi nanèná dis cip lí na zlep ši la,
pri èom ne do stat ky je potrebné
rieši� skôr s predse da mi kraj -
ských rád.

V ka lendárnom ro ku 2007
bo li usku toène né dve za sadnu -
tia v zmysle sta no ve né ho plá nu
pre rok 2007. Na zákla de vy ko -
na ných kont rol spô so bu hospo -
dá re nia a èerpa nia fi nanèných
prostriedkov ako i dodržia va nia
všeo becne zá väzných predpi -
sov bo lo v sprá ve za rok 2006
konšta to va né, že úètovníctvo je
ve de né preh¾adne a v sú la de so

Sprá�va�o�èin�nos�ti�Re�víznej�ko�mi�sie�OZP�v�SR
V�ob�do�bí�od�IV.�zjazdu�OZP�v�SR�bo�li�usku�toèòo�va�né
kon�tro�ly�èlenmi�re�víznej�ko�mi�sie�v�roz�sa�hu�dohlia�da�nia
nad� dodržia�va�ním� všeo�becne� zá�väzných� právnych
predpi�sov�SR,�sta�nov�OZP�v�SR,�uzne�se�ní�orgá�nov�OZP
v�SR�a�spô�so�bu�hospo�dá�re�nia�s�fi�nanèný�mi�prostried-
ka�mi�a�iný�mi�hod�no�ta�mi�v�dvoch�úrovniach.�

(Pokraèovanie na strane 11)
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zá ko nom o ve de ní úètovníctva.
Jed not li vé do kla dy sú inde xo va -
né a úèto va né v chro no lo gickej
èa so vej postupnosti. V ob las ti
kont rol základných orga ni zá cií
bo la vy ko na ná v ro ku sèasti v
ro ku 2006 a v ro ku 2007 kon tro -
la v ZO Tr na va, kto rej zá ve rom
bo lo konšta to va nie po ru še nia
Sta nov OZP v SR zo stra ny
predse du vý bo ru tejto základnej
orga ni zá cie v roz sa hu:

– nezvo la nia èlenskej schô-
dze, vý roènej èlenskej schôdze

èl.14 bod 14.3., bod 14.4.)
– ne vy ko na nie vo lieb po

uply nu tí pä�roèné ho obdo bia
(èl. 14 bod 14.30.)
– ne èinnos� re víznej ko mi sie

(èl.14 bod.14.39.)
– ne ve de nie dokla dov v roz -

sa hu cestovných prí ka zov a
použi tia mo to ro vé ho vo zid la, te -
da objektívne ne po sú di te¾ná
opodstatne nos� ná ku pu PHM

(èl.14 ods.22 písm.cc)
– neschvá le nie roz poè tu ZO

a hospo dá re nia èlen skou schô-
dzou

(èl.14 ods.7 písm.a)
Èle no via Re víznej ko mi sie

konšta to va li, že ve de nie úètov-
nej evi dencie v ZO Tr na va bo lo
for mou jed no du ché ho úètovníct-
va bez iné ho ziste nia neopráv-
ne nej ma ni pu lá cie s fi nanèný mi
prostriedka mi. Ziste nia ïa lej
sme ro va li k ziste niam o ne -
dostatkoch v úpl nos ti úda jov na
evi do va ných pokladnièných
dokla doch. Tieto ziste nia spo lu
s ná sled ným ko na ním JUDr. Jo -
ze fa Le hocké ho viedli k le gi -
tímne mu vy lú èe niu me no va né -
ho z OZP v SR.

V ka lendárnom ro ku 2008
za sa da la Re vízna ko mi sie OZP
v SR celkom dvak rát. Pri kon tro -
le uzne se ní a podkla dov preu -
ka zu jú cich hospo dá re nie s fi -
nanèný mi prostriedka mi a
správ nos ti ich èerpa nia ne bo li
ziste né ne do stat ky. V agende
právnej kon tro ly bo li drob né ne -
do stat ky vysky tu jú ce sa v dokla -
do vej èasti konzulto va né pod-
predse dom zvä zu s návrhom na
ich odstrá ne nie. V rám ci pri ja -
tých opatre ní bo li k správ nos ti
odvo do vej po vin nos ti na úse ku

právnej ochra ny vy ko na né šty ri
kon tro ly v základných orga ni zá -
ciách (Dolný Ku bín, KR PZ Bra -
ti sla va, OR PZ Èadca a OR PZ
Rožòa va), kto rý mi bo li potvrde -
né ziste nia o ne správ nos ti výš -
ky odvo dov. Sprá va re víznej ko -
mi sie OZP v SR bo la pri ja tá bez
ïalších pri po mie nok. Okrem
uve de ných kont rol bo la v zmys-
le plá nu kont rol dòa 31.3.2008
za po èa tá kon tro la v ZO OZP
SOŠ Ko ši ce zo zá me rom ove re -
nia úpl nos ti a formálnej správ -
nos ti dokla dov vrá ta ne evi -
denèných podkla dov a ná sled -
ným vy hodno te ním sta vu hos -
po dá re nia s fi nanèný mi pro-
striedka mi. Na ko¾ko sa i napriek
ma xi málne mu úsi liu ne po da ri lo
po ža do va né do kla dy za bezpe -
èi�, bo lo na mieste konšta to va -
né, že ZO OZP SOŠ Ko ši ce je
ne funkènou zá klad nou orga ni -
zá ciou. Uve de ný stav na stal v
dôsledku osobných prob lé mov
predse du tejto základnej orga ni -
zá cie (ukonèe nie slu žobné ho
po me ru a zá nik èlen stva v OZP
v SR vy lú èe ním) ako i má lo po -
èetnosti tejto základnej orga ni -

zá cie (se dem èle nov). V sú -
èasnej do be je ZO SOŠ Ko ši ce
plno hodnotnou zá klad nou orga -
ni zá ciou s poètom 40 èle nov.

V ro ku 2009 za sa da la Re -
vízna ko mi sia OZP v SR dòa
14. má ja 2009. Doteraz bo li v
tom to ro ku reali zo va né dve kon -
tro ly v základných orga ni zá -
ciách za úèe lom ove re nia
správ nos ti hospo dá re nia s fi -
nanèný mi prostriedka mi a
nakla da nia s ma jetkom OZP v
SR. Pr vá kon tro la bo la vy ko na -
ná v ZO Èadca na podkla de
ano nymné ho podne tu a dru há
na zákla de vlastné ho vý be ru v
ZO pri KR PZ Bra ti sla va. Ani v
jed nom prí pa de ne bo li ziste né
pod stat né ne do stat ky. Zá ro veò
však bo lo ne vyhnutné konšta to -
va�, že rozdielnos� v prístu pe ve -
de nia dokla do vej agen dy,
postu pov úèto va nia dokla dov a
ostat ných sú vi sia cich èin nos tí
ma jú cich vplyv na transpa -
rentnos� vy na lo že ných fi -
nanèných prostriedkov dá va za
prav du ná zo rom o potre be zjed-
no te nia základných pra vi diel a
zá sad hospo dá re nia. V nadväz-

nosti na po znat ky a skú se nosti
zís ka né z praktickej èin nos ti èle -
nov základných orga ni zá cii bo la
pri ja tá úlo ha k spra co va niu ná -
vr hu zá sad hospo dá re nia pre
potre by základných orga ni zá cií
OZP v SR s pri po mienko vým
ko na ním.

Po zi tívne mož no hodno ti�
sku toènos�, že kon tro ly vy ko na -
né èlenmi Re víznej ko mi sie
OZP v SR v obidvoch úrovniach
ma li pod stat ný vplyv na zlepše -
nie èin nos ti v hospo dá re ní s fi -
nanèný mi prostriedka mi ako i
kva li ty ve de nia úètovnej agen -
dy.

Mys lím si, že doteraz do -
siahnu té vý sled ky pri plne ní
úloh èlenmi Re víznej ko mi sie
OZP v SR sú zá väzkom do bu -
dúcnosti a isto tou pre všetkých
èle nov OZP v SR, že hospo dá -
re nie s fi nanèný mi prostriedka -
mi sa de je zá kon ným spô so bom
a transpa rentne, o èo sa bu de -
me sna ži� i v ïalšom ob do bí.

Vïa ka za po zornos� a ve ¾a
úspe chov v odbo ro vej prá ci.

Sprá�va�o�èin�nos�ti�Re�víznej�ko�mi�sie�OZP�v�SR
(Pokraèovanie zo strany 10)

Vá že ný pán predse da od -
bo ro vé ho zvä zu, mi lé de le gát -
ky, vá že ní de le gá ti, cte ní hos-
tia, do vo¾te mi v úvo de môjho
vystú pe nia ve¾mi úprimne po ïa -
ko va� za pozva nie na ta ké vý -
znam né po du ja tie, akým je váš
V. zjazd Od bo ro vé ho zvä zu po -
lí cie v SR. Ve¾mi si vá žim ¾u dí,
kto rí bez rozdie lu svojho pra -
covné ho za ra de nia ma jú ocho tu
rieši� pro blé my nielen svojho
oko lia, ale hlavne obha jo va�
oprávne né po žia davky svo jich
spo lupra covní kov, ko le gov a
èle nov.

Mám ve¾kú úctu k Vám, kto rí
popri svo jich ná roè ných pra -
covných úlo hách – a Va ším
posla ním je po má ha� a ochra òo -
va� obèa nov v na šej spo loènosti
– sna ží te sa vytvá ra� zne si -
te¾nejšiu pra covnú a so ciálnu
klí mu na pra co viskách, kde pra -
cu jú Va ši èle no via. Aj vzh¾a dom
k po ve da né mu, je mi ve¾kou
c�ou by� úèastní kom tohto vý -
znam né ho po du ja tia.

Zjazdo vé ro ko va nia, predme -
tom kto rých bý va spra vidla kom-
plexné hodno te nie èin nos ti od -
bo ro vé ho zvä zu po èas uply nu -
lé ho funkèné ho obdo bia, a kto ré
bo lo bez po chýb aj v re zorte po -
lí cie ve¾mi ná roè né, patria k vý -
znam ným medzní kom histó rie
odbo rov.

Dnešný deò k nim bez nad-
sádzky patrí. A to už aj z to ho
dô vo du, že ro ko va nie pre bie ha
v ob do bí, ke dy sa slo ven ská
eko no mi ka a na ša spo loènos�
do sta la do prob lé mov a je
potrebné h¾a da� rieše nia na
zmierne nie do pa dov krí zy na
za mestnancov a obèa nov SR.
Sve to vá fi nanèná krí za vznik la
na inom konti nente, je krí zou
mo rál ky, dôsledkom cham ti vos ti
po väèšom bo hatstve, bezškru -
pu lózne prakti zo va né ho ka sí no -
vé ho fi nanèné ho ka pi ta lizmu,
bezbre hej li be ra li zá cie a ni èím
neodô vodne nej de re gu lá cie.

Žia¾, tá to pandé mia, kto rú
spô so bil niekto iný, neobišla ani
ma lé Slo ven sko, kto ré sa v
posledných ro koch vstu pom do
EÚ a do euro zó ny za èa lo po
dlhom ob do bí eko no mic ky rozví -
ja�. Ako ve¾ký bal van na ple cia
obèa nov Slo ven s ka popri fi -
nanènej krí ze za èiatkom tohto
ro ka sú bežne do ¾ahla aj ply no -
vá krí za. Obe tieto sku toènosti
sa dras tic ky pre ja vi li na zni žo -
va ní po è tu pra covných prí le ži -
tostí a zvy šo va ní ne za mestna -
nosti, kto rá je dnes už na úrov -
ni 12 % a svetlo na kon ci tu ne -
la ešte nie je jasne vi die�. Tá to
rea li ta denno denne kla die zvý -
še né ná ro ky aj na Va šu prá cu.

Uve do mu jem si, že v tom to
ob do bí má me ve¾mi po dob né
osu dy a mno ho krát aj to tož né
pro blé my v ce lej Euró pe. Rov-
nos� a so li da ri ta bo la zákla dom
pre vznik odbo rov, je zmyslom
na šej èin nos ti a pô dou na na šu
vlastnú existenciu.

V tom to ob do bí mu sí me by�
viac než ke dy ko¾vek doteraz
jed not ní, so li dárni a  dôslednejší
pri obha jo be to ho, èo sme v so -
ciálnej a pra covnoprávnej ob -
las ti do dnes do siahli. Mu sí me
by� ne kom pro mis ní v na šich so -
ciálnych po žia davkách, aby
sme za brá ni li mo rálne mu pre -
pa du a so ciálnym do pa dom krí -
zy na ¾u dí, kto rých za stu pu je me,
tých ¾u dí, kto rí sú najzra ni -
te¾nejší, to sú za mestnanci, mla -
dé ro di ny, dô chodco via.

Presvedèi li sme sa mno ho -
krát, že pra vi ca je hroz bou pre
Euró pu, kto rá sa dnes ube rá so -
ciálnou ces tou. To to konšta to -
va nie je skú se nos�ou všetkých
èle nov Európskej odbo ro vej
konfe de rá cie, ale aj Medzi ná -
rodnej odbo ro vej konfe de rá cie.
Aj na Slo ven sku niekto rí pra vi -
co ví po li ti ci a èas� podni ka te ¾ov
vo la jú po zme ne Zá konní ka prá -
ce, po fle xi bi li zá cii tr hu prá ce.
My však ve¾mi dobre chá pe me,

že fle xi bi li ta v ta komto prí pa de
zna me ná pre za mestnancov
zvy šo va nie neisto ty, zni žo va nie
so ciálnych štandardov ce lých
ro dín, právnej ochra ny pra cu jú -
cich a osla bo va nie ich po zí cie.
Pro ti ta kýmto sna hám pra vi ce je
nut né bo jo va� všetký mi pro-
striedka mi. Sve to vá krí za ne -
zna me ná, že podni ka� sa dá vý -
luène iba v prostre dí vysta vu jú -
com za mestnancov otroc kým ži -
votným a pra covným podmien-
kam.

Vy chádza júc zo zmyslu a
posla nia odbo rov vô bec, mô -
žem konšta to va�, že odbo rá ri na

ce lom sve te vždy bo li tý mi, kto -
rým bo li myšlienky so so ciálnym
obsa hom ve¾mi blízke. Histó ria
nám nú ka dosta tok faktov o ich
ak ti vi tách za me ra ných na splne -
nie ich po žia da viek, cie¾ov a tú -
žob spo je ných so spra vodli vým
so ciálnym štá tom. Mô žem bez
obáv po ve da�, že na tom to dianí
ma li a ma jú svoj po diel aj na ši
slo venskí odbo rá ri, kto rých
neodde li te¾nou sú èas�ou ste aj
Vy a má te dosta tok bo ha tých
skú se ností.

Úlo ha odbo rov dnes spo èí va
v pre sadzo va ní ná zo ru, že ces -
ta z krí zy ve die cez podpo ro va -
nie dôstojnej prá ce v sú la de s
dodržia va ním princí pov ochra ny

ži votné ho prostre dia a do stup -
nos ti dôstojných pra covných prí -
le ži tostí pre všetkých. My odbo -
rá ri sa ne mô že me sto tožni� s
ná zo rom, že krí za bu de na kon -
ci až vte dy, keï bu dú tre zo ry
bánk, fi nanèných inšti tú cií a
podni ka te ¾ov opä� pl né pe òa zí,
o kto ré prišli vlastným pri èi ne -
ním a ha zardom. Tvr dí me, že
krí za pre nás po mi nie až vte dy,
keï zno va obsa dí me všetky
pra covné miesta, o kto ré sme
prišli po èas tejto ce losve to vej
pandé mie. Pre to spo loène bo -
jujme pro ti to mu, aby z tejto ne -
¾ahkej si tuá cie niekto bo ha tol na

úkor pocti vej väèši ny a ce lej
spo loènosti. Dôsledne chráòme
so ciálne prá va za mestnancov,
pre to že eko no mi ka má slú ži�
všetkým a nielen špe ku lantom.
Po die ¾ajme sa na bu do va ní so -
ciálne ho štá tu, kto rý nám ga ran -
tu je spra vodli vejšie pre rozde ¾o -
va nie spo lo èenské ho bo hatstva
vytvá ra né ho väèši nou.

KOZ SR pod po ru je za cho va -
nie základných trendov v hos-
po dárskej a so ciálnej po li ti ke
sú èasnej vlá dy, medzi kto ré
patrí najmä za cho va nie cha rak -
te ru so ciálne ho štá tu, pre to že
so ciálny štát je, po dobne ako
od bo ry, za lo že ný na princí pe
so li da ri ty. KOZ SR bu de i v ïal-

šom ob do bí za po mo ci Vás pri-
spie va� k prie be hu pro ce sov
vytvá ra nia mo derné ho so ciálne -
ho štá tu na Slo ven sku, kto ré ho
pod sta tou je dôstojný ži vot èlo -
ve ka vo všetkých je ho po do -
bách. Pre to cie¾om odbo rov v
ïalšom ob do bí mu sí by� aj po -
silòo va nie ce lospo lo èenské ho
posta ve nia odbo rov rastom
èlenskej základne a zvy šo va ním
ich akcieschopnosti.

Cie¾om je, aby po li ti ka odbo -
rov v ob las ti ochra ny eko no mic -
kých a so ciálnych záujmov èle -
nov odbo rov a za mestnancov
bo la pre nich zro zu mi te¾ná, zá -
sa do vá a aby ak ti vi zo va la
èlenskú základòu najmä v tom to
ob do bí.

Mi lé ko le gy ne, vá že ní ko le -
go via,

ve rím, že váš zjazd aj v
nasle du jú cich chví ¾ach sa bu de
ube ra� v po zi tívnom du chu, v
du chu konštruktívnej disku sie,
kto rá vyústi do zá ve rov pro-
spešných pre ¾u dí prá ce, pre ¾u -
dí, kto rých za stu pu je me. Naj-
bližšie obdo bie, kto ré je pred
na mi, ne bu de jed no du ché, ale
som si istý, že na blí žia ce sa vý -
zvy, v dob rej spo lu prá ci s Va mi,
bu de me zodpo vedne pripra ve ní.
Pripra ve ní tak, aby sme za brá -
ni li ïalším fá zam krí zy – so -
ciálnej a ideo lo gickej.

Rád by som z tohto miesta
po ïa ko val ve de niu Vášho od -
bo ro vé ho zvä zu a pá no vi pred-
se do vi Mirko vi Litvo vi za ve¾mi
dobrú a ko rektnú spo luprá cu za
predchádza jú ce obdo bie. Mám
že la nie ta ké, že aby tá spo -
luprá ca do bu dú ce ho obdo bia
bo la pri najmenšom ta ká dob rá,
a aby vy ús ti la do fak tu, že na
Váš šiesty zjazd sa po dru -
hýkrát zú èast ní predse da vlá dy.
Do ïalšie ho funkèné ho obdo bia
Vám že lám ve ¾a síl, úspe chov v
osobnom aj pra covnom ži vo te.

Ïa ku jem za po zornos�.

Prezident KOZ Miroslav Gazdík si s podpredsedom OZP Ladi-
slavom Gračíkom mali čo povedať...

Prezident�KOZ�SR�M.�Gazdík:�Svetová�finanèná�kríza�vznikla�na�inom�kontinente...
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Mi lé ko le gy ne a ko le go via,
vá že né dá my a pá ni!

S ra dos�ou som pri jal pozva -
nie odbo rov v SR prostredníc-
tvom Ing. M. Lit vu. Spozna li
sme sa v rám ci pro jek tu ZU -
WINBAT – bu dúcnos� priesto ru
Viedeò–Niede rösterreich–Bra ti -
sla va–Tr na va a na na šom

prvom stretnu tí v Bra tisla ve 16.
06. 2009 sme pre disku to va li
mno hé té my. Ako príklad chcem
uvies�:

1. Po rovna nie odbo rov Slo -
ven sko – Ra kúsko:

Tu je potrebné pri po me nú�,
že ra kúske od bo ry na rozdiel od
Slo ven s ka stá le nie sú èle nom
Euro COP–u. Dô vo dy le žia v
štruktú re odbo rov v Ra kúsku a
v ne poslednom ra de aj v otázke
fi nancií. Som v stá lom kontakte
s pre zi dentom Euro COP–u pá -
nom Kiefe rom s úsi lím pri vies�
ra kúske od bo ry do Euro COP–u.

Sú èasné vý zvy, ako napr. Li sa -
bonská zmlu va, rozší re nie spo -
loènej bezpeènostnej a obran-
nej po li ti ky EU vy ža du je, aby
od bo ry spo lu pra co va li na
medzi ná rodnej úrov ni.

2. – Pra covné podmienky a
so ciálne isto ty v pria mom po -
rovna ní

– Pri ja tie do PZ, vzde lá va nie,
ïalšie vzde lá va nie.

Tu chcem po ve da�, že ten to
bod bu de hlavnou té mou
návšte vy slo venskej de le gá cie
vo Viedni 29. 10. 2009. Te ším
sa už na to.

Te raz k jadru ve ci, k to mu,
èo je dô le ži té po ve da�. Na ši za -
mestná va te lia spo lupra cu jú
spo lu už dávnejšie na vyššej
úrov ni. Ako príklad chcem
uvies� ME PA /Stre doeu rópsku
po li cajnú aka dé miu/ Každo -
roène sú or ga ni zo va né se mi ná -
re, orien to va né stá le najmä na
vzde lá va nie „Expertov v riadia -
cich po zí ciách“. Úèast ní ci se mi -
ná rov vypra cú va jú me tó dy pre
vy ko ná va nie úloh, kto ré mu sia
by� plne né na ši mi ko le ga mi. Na -
šou úlo hou je chrá ni� a rozví ja�
od bor né, hospo dárske, so ciálne
a zdra votné záujmy na šich za -
mestnancov. Pre to sa nám mu -
sí po da ri� za bezpe èi� aj úèas�
odborní kov z ra dov odbo rov na
uve de ných se mi ná roch.

V pre ne se nom význa me, my
odbo rá ri mu sí me reago va� na
ïalšie sú vi sia ce otáz ky, ako
napr. sek tor príjmov /V Ra kúsku
sa napríklad ho vo rí o zmra ze ní
pla tov/, otáz ky perso nálne a

taktiež otáz ky so ciálnych istôt.
Pre mòa je ve¾mi dô le ži tou
oblas�ou, otáz ka zdra via. So
zne po ko je ním mu sím konšta to -
va�, že stá le viac ¾u dí tr pí du -
ševný mi a psy chický mi po ru -
cha mi, a pre to abdi ku je na svo -
je funkcie. V spo lu prá ci s kom-
pe tentným inšti tú tom sme vy -
pra co va li a zve rejni li tzv. BURN
OUT (vy ho re nie – pozn.red)
štú diu. Adre so va ná bo la aj za -
mestná va te ¾om, odpo veï však
na se ba ne chá va stá le èa ka�.

Zhor še né pra covné pod-
mienky, viac prá ce pre me nej
pra covní kov a zvy šo va nie dô -
chodko vé ho ve ku sú aktuálny mi
pro blé mo vý mi té ma mi. Kde zos-
ta la dosta èu jú ca zdra votná sta -
rostli vos� a ako za bezpe èi�, aby
si pen zis ti uži li penziu as poò s
po lo vièným zdra vím? Prax uka -
zu je, že aj pod ni ky pro fi tu jú z to -
ho, keï je me nej ¾u dí prá ce ne -
schop ných a ¾u dia ma jú vyššiu
mo ti vá ciu. Mu sí me sa usi lo va�,
aby sme ne bo li viac pre po èu tí.

Patrí to jedno du cho k hlav-
ným úlo hám v rám ci zastú pe nia
odbo rov, aby sa podmienky a
štandardy pre ko le gov udrža li a
a aby sa ich ži vot ný štandard
zvy šo val. Od bo ry vždy mu sia
stá� na stra ne pri me ra ných
miezd, spra vodli vosti a fé ro -
vosti. Mot to mu sí znie�: Ne mož -
né bra� ako vý zvu, mož né do -
siahnu�.

Ïa ku jem za pozva nie a mož-
nos� pre ho vo ri�, pra jem úspešný
prie beh vášho zjazdu. Ve ¾a
š�astia!

Hermann Grey linger, predse da ra kúskych po li cajných odbo rov

Hermann Grey linger

„Tú to ces tu do Euró py ste
zvlád li!“

Vá že né dá my a pá ni, mi lé
ko le gy ne a ko le go via, èle no via
odbo rov, po li caj ti, mi lý Mi ro slav!

Ve¾mi pekne ïa ku jem za
pozva nie na váš zjazd. Keï
som bol po zva ný, spo me nul
som si na mo je pô so be nie v
rám ci Euro COP–u v ro koch
1990–2003. Po ve dal som si, že
som stá le èle nom odbo rov a aj
èle nom va šich odbo rov, pre to
sa mô žem zú èastni� vášho zjaz-
du a ve¾mi rád to uro bím. Pre to
mô žem dnes „slo bodne“ rozprá -
va� a ba vi� sa s Va mi o svo jich
po ci toch a rád to aj uro bím. Po
pr vé, po li caj ti, kto rých som vi del
ja v èa soch môjho pô so be nia,
ne ma li žiaden hlas. Po ve da li
sme si, ako sa v rám ci po li tic -
kých zmien mô žu usku toèni� aj
zme ny v rám ci prístu pu k po li -
cajtom, kto rí by moh li disku to va�
v rám ci po li tic kých rozho vo rov a
zú èastni� sa no vé ho dialó gu na
spo lu rozho do va ní. To to vte dy
ne bo lo mož né.

Po tom bo li za lo že né tieto od -
bo ry. Ako sme vi de li vo filme,
uve de ný pro ces bol spre vádza -
ný rôzny mi poh¾admi a postojmi
zo stra ny po li ti kov. Dnes vi dím,
že sa po da ri lo do siahnu� ciele, o
kto rých sa nám vte dy len sní va -
lo. Po rozpa de fe de rá cie dá va li
európske kra ji ny Slo ven sku len
ma lú šancu „na pre ži tie“. Po -
dob né hla sy a otáz ky som po èul
aj v Ne mecku. „Ako mô že to to
Slo ven sko pre ži�? Èo mô že po -
núknu� to mu to sve tu?“ Vte dy
bo li uve de né otáz ky po lo že né a
ja mô žem dnes srdeène zabla -

ho že la� všetkým, tú to ces tu do
Euró py ste zvlád li a bo li ste prví
z vý chodné ho blo ku, kto rí ste sa
prihlá si li k spo loènej bu dúcnosti,
k spo loènej prá ci v prospech
po li cajtov v rám ci Euró py a hlá -
sa ním po žia davky slo bo dy v
európskom priesto re ste sa pri-
hlá si li k spo lu prá ci.

Chce me spo lupra co va�, nie-
len niekde by�. V sú vislosti s
uve de ným mys lím na to, èo ste
mu se li všetko pre ži� aj v sú -
vislosti s odvo la ním Mi ro sla va, v
sú vislosti s disku sia mi a ve ¾a
ïalší mi ve ca mi. Va ša sna ha pri -
niesla výsle dok. Mi ro slav, ve¾mi
si vá žim prí nos, kto rý nie je len
emo cio nálny, ale je za lo že ný na
ana lý ze prob lé mov, h¾a da ní rie-
še ní a ich pre ne se ní do pra xe. A
keï dnes vi dím Mi ro sla va a vi -
dím, v akej kva li te a s akou zna -
los�ou odvie dol svo ju prá cu, keï
vi dím bi lanciu je ho prá ce a
vášho sna že nia, mu sím po ve -
da�, že to¾ko prá ce ne bo lo uro -
be né v kra ji nách, kto ré ma jú o
20–30 ro kov dlhšie skú se nosti z
prá ce po li cajných odbo rov. Mô -
žem po ve da� len jed no. Od bo ry

nie sú pre by toèné, ale sú ve¾mi
dô le ži té v rám ci formu lo va nia
spo loèných, nie auto nómnych
po žia da viek, v rám ci po žia -
davky so li da ri ty, v rám ci spo -
loèné ho sna že nia. Vý raznejšie
je to prá ve v èa se dnešnej hos-
po dárskej krí zy. V èa se, keï je
dosta tok pe òa zí, ten to hlas nie
je tak na lie ha vý ako dnes, keï
potre bu je me spo loèný po stup a
spo loèné úsi lie. Slo ven sko mô -
že slú ži� ako príklad, kde bol
ten to hlas nielen hla som auto -
nómnym, ale aj hla som európ-
skym. Te raz vám mô žem len
bla hopria� a popria� vo va šom
ïalšom úsi lí, aby sa už ne sta lo,
že bu de me otrokmi po li tic kých
roz hod nu tí. To to ne patrí do mo -
dernej Euró py, ale do èias dáv -
no mi nu lých. Ešte raz ïa ku jem
za pozva nie a pra jem ve ¾a
úspe chov do prá ce. Mi lý Mi ro -
slav, chcem po ve da�, keï mi to
zdra vie a okol nos ti do vo lia,
ve¾mi rád prí dem medzi vás
zno vu, bo lo pre mòa ve¾kou
c�ou s va mi spo lupra co va�.
Srdeène ïa ku jem.

Hermann Lutz, bý va lý pre zi dent UISP a Euro COP–u:

Hermann Lutz

Do vo¾te, aby som vás èo
najsrdeènejšie po zdra vil nie-
len me nom svo jím, ale aj me -
nom na šich èes kých po li -
cajných odbo rov. Som ve¾mi
rád, že mô žem navští vi� tú to
kra ji nu, ku kto rej mám nielen
klad ný vz�ah a kde mám ve ¾a
pria te ¾ov, a vi die� mesto, v kto -
rom som štu do val. To, èo sme
tu po èu li, ma ve¾mi po te ši lo.
Sám som èle nom od bo ro vé ho
zvä zu od ro ku 1990, od za lo že -
nia, ale vo vrcholnej funkcii som
len èi už šty ri ro ky, tak že nie
som ta ký pa mätník, ako sú ko -
le go via vo va šom zvä ze.
Napriek to mu si do vo lím po -
rovná va�. Mys lím si, že bez
ve¾kých re èí je tu na mieste zlo -
ži� ve¾ký kom pli ment vášmu
zvä zu a pre dovšetkým je ho ve -
de niu za kva li fi ko va nú, konti -
nuálnu prá cu, kto rú pre vás a
pre ostat ných po li cajtov vy ko ná -
va jú.

My sme na tom tro chu inak,
tro chu ma mr zí rozde le nie a
pre ru še nie kon ti nu i ty nášho od -
bo ro vé ho zvä zu, ale usi lu je me
sa ne do stat ky napra vi�. Èo sa

tý ka odbo rov v po lí cii, nielen že
si to mys lím, ale som o tom pre-
svedèe ný, že ma jú svo je mies-
to, kto ré ne mô že by� ni èím
nahra de né. Od bo ry, kto ré sú v
po lí cii, mu sia by� nielen na vy -
so kej odbornej úrov ni, mu sia
by� èi ta te¾né a mu sia sa drža�
urèi tých zá sad. Sú tu pre to, aby
brá ni li so ciálne isto ty, právne
ná ro ky po li cajtov, aby brá ni li
po lí ciu pred oso èo va ním zo
stra ny mé dií a aby za medzi li
rôznych po li tic kým ma chi ná -
ciám. Do siahnu tie tohto cie¾u
nie je ni ja ký egois tic ký záujem,
je to abso lútne objektívne, pre -
to že sú da né jas né väzby. Ak
bu dú ma� po li caj ti isto tu, bu dú
kva litne vy ko ná va� služ bu a to
bu de zna me na� bezpeènos�
obèa nov nielen v tom štá te, v
kto rom slú žia, ale sa mozrejme
aj vo všetkých oko li tých štá toch.
Ak sa niekto domnie va, že to
tak nie je, tak sa ve¾mi hlbo ko,
naozaj hlbo ko mý li.

Po kú sim sa zhodno ti� po zí ciu
u nás v Èeskej re publi ke. Ako
som už po ve dal, vo funkcii
predse du pô so bím šty ri ro ky a
za tú to do bu pa mä tám troch mi -
nistrov. Prvýkrát som sa stre tol
s pá nom mi nistrom Bubla nom,
kto rý mal spo èiatku k odbo rom
ako si zdržanli vý po stoj. Po urèi -

tom èa se, keï sme nadvia za li
dobrú ko mu ni ká ciu, prišli vo¾by
a nastú pil no vý mi nister. Spo -
loène s pra vi co vou vlá dou pra -
vi co vý mi nister, kto rý mi ešte na
za èiatku ro ka 2006 ho vo ril: Pán
predse da, po zná te môj ná zor,
od bo ry v bezpeènostných zbo -
roch ne ma jú èo h¾a da�. V prie -
be hu troch ro koch sme sa do -
pra co va li tak ïa le ko, že ma ve -
rejne na zý val môj najmilší pred-
se da, èím mi dá val, ako sa u
nás v Èe chách ho vo rí „po lib ky
smr ti“. Aj za tejto pra vi co vej vlá -
dy sme do siahli to, èo nám
predtým chý ba lo – podpí sa li
sme his to ric ky prvú ko lektívnu
do ho du pre príslušní kov po lí cie
v na šich de ji nách, kde sme ma li
ve¾kú pod po ru a ra du od ko le -
gov zo Slo venskej re pub li ky.
Po da ri lo sa nám zlepši� spo lo -
èenské ve do mie o po li cajných
odbo roch, tak že pô so bí me v po -
radných orgá noch, vo vý be ro -
vých ko mi siách, a má me ïa le ko
väèšie mož nos ti za sa ho va� do
fungo va nia po lí cie.

Po troch mi nistroch pad la
vlá da a ako isto viete, má me tu
vlá du úradnícku, kto rá ma la by�
do èas nou, ale do èasnos� sa
predåži, pre to že po li ti ka u nás
fun gu je troš ku inak. Te raz je ta -
ká zvláštna si tuá cia, že èa ká -
me, èo sa bu de dia�. Èa ká me
úspo ry v slu žobných príjmoch
ale bo v sta voch, ho ci sú ne -
naplne né. Neisto ta pô so bí ve¾mi
ne ga tívne.

Som rád, že má me blíz ko ta -
ké ho part ne ra, ako je váš od bo -
ro vý zväz, kto rý nám po má ha a
nielen nám po dá va po mocnú
ru ku, ale odovzdá va nám ve¾mi
dob ré skú se nosti. Chcel by som
ve rejne po ïa ko va� vášmu pred-
se do vi, ve¾mi si vá žim je ho èin-
nos� a vá žim si to, èo odovzdá -
va nášmu zvä zu.

Keïže sme v Bra tisla ve,
zmie nim sa ešte o na šom stret-
nu tí tu, keï som sa zú èast nil
de monštrá cie, tu ším to bo lo 5.
de cembra 2005. Stre tol som sa
tu nielen s va ším ve de ním, ale
aj s pre zi dentom Euro COP–u
Heinzom Kiefe rom. Už vte dy
sme za èa li ho vo ri� o možnej
spo lu prá ci, kto rá vy vr cho li la
tým, že sme sa 2. októbra 2006
sta li èlenmi Euro COP–u a za èa -
li sme aj na medzi ná rodnom po -
li ro bi� nieèo po zi tívne. Euro -
COP vní mam ako naozaj za -
stre  šu jú cu orga ni zá ciu v Euró -
pe, kto rá po má ha všetkým svo -
jím èlen ským orga ni zá ciám.
Mys lím si, že aká ko¾vek roz-
triešte nos� v rám ci Euró py, èi sú
to štá ty ale bo orga ni zá cie, je
zlá. Tak že ve¾ké ïa ku jem ve de -
niu Euro COP–u a je ho pre zi -
den to vi za všetko èo ro bí nielen
pre nás, ale i pre vás a pre všet-
kých ostat ných. 

Mi lan Štì pá nek

Mi lan Štì pá nek, predse da Ne zá vis lé ho od bo ro vé ho zvä zu po lí cie ÈR

Vá že ný pán predse -
da, vá že né dá my a pá -
ni,

Ïa ku jem vám za
pozva nie na V. zjazd
OZP. Histó ria vášho zvä -
zu ve¾mi pri po mí na histó -
riu po li cajné ho od bo ro vé -
ho zvä zu v Po¾sku. Po -
èiatky bo li, ako vi dím,
ve¾mi �ažké, ale, ako sa
uka zu je, nie je to ¾ahké

ani te raz a zdá sa, že
ne bu de ani v bu -
dúcnosti. Stá le má me
pro blém s nízky mi
platmi a so so ciálny -
mi isto ta mi – v po -
rovna ní s tým, aké mu
ne bezpe èenstvo v
službe denne èe lí me.
Prajme vám všetko
dob ré v každo dennej
prá ci vášho zvä zu.Anto ni Du da s tlmočníčkou

Anto ni Du da, predse da po¾ských po li cajných odbo rov
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Vá že né dá my a pá ni, mi lé
ko le gy ne a ko le go via, mi lý
pán pre zi dent, mi lý Mi ro, bol
som po zva ný na váš zjazd pri-
pra ve ný orga ni zá ciou, kto rá má
vo va šej kra ji ne najvyššiu váž-
nos�. To je do ku men to va né, ako
vi dí me, úèas�ou a pod po rou naj-
vyšších predsta vi te ¾ov va šej
kra ji ny, k èo mu ti srdeène bla -
ho že lám. Väèši na z vás vie, že
to nie je mo ja pr vá návšte va v
Bra tisla ve. Bol som tu už viac-
krát. Vždy na to rád spo mí nam,
aj keï to bo lo nieke dy tvr dé, no
aj tak sa rád vra ciam.

Mo jou úlo hou, ako pre zi den -
ta Euro COP–u, je odovzda�
vám po zdra vy part ner ských
zahra nièných orga ni zá cií. Prá ve
tak, ako vy tu ro ku je te o bu -
dúcnosti a po sta ve ní odbo rov v
rám ci EÚ, prá ve tak ro ku jú aj
mno hé part ner ské orga ni zá cie v
za hra ni èí. Prav da, kaž dý ro ku je
z iných dô vo dov. Iné dô vo dy ve -
dú k ro ko va niu Írov a iné ve dú
Gré kov. Na Islande sú urèi te iné
pro blé my, než u vás na Slo ven -
sku. Rozho du jú ce však je, že sa
stre tá va me ako po li caj ti, èe lia ci
ur èi tým výzvam. Výzvam, vyplý -
va jú cim z na šej služ by spo -
loènosti. Tu sme si rov ní a mô -
že me sa je den od dru hé ho uèi�.
A prá ve o to ide v Euro COP–e.
Ubezpe èu jem, že po li caj ti v ce -
lej Euró pe ho vo ria jedným ja zy -
kom, pre to že ma jú spo loèné
pro blé my. Ide o na še pe nia ze,
ide o na še vzde la nie a vy ba ve -
nie, ide o po cho pe nie zo stra ny
po li tic kých špi èiek a ide aj o to,
èo by som rád po ve dal v prí -
tomnosti mi nis tra vnútra, ide o
vzá jomný boj „pro ti“ mi nis tro vi fi -
nancií. Raz som vášmu mi nis -
tro vi vnútra po ve dal, že pri -
rodze ným nepria te ¾om mi nis tra
vnútra nie sú od bo ry, ale mi -
nister fi nancií…

V sú èasnosti ži je me v otvo re -
nej Euró pe bez hra níc, sme
navzá jom spo je ní. To zazna me -
ná va me aj my po li caj ti. Keïže
sú hra ni ce otvo re né, vzá jomná
spo luprá ca je ne vyhnutná. Krát -
ko po ve da né, vý voj kri mi na li ty v
jed not li vých kra ji nách (Èes ko,
Po¾sko, Ma ïar sko, Ra kúsko)
zohrá va svo ju úlo hu aj pre slo -
ven ských po li cajtov. K úlo hám
jed not li vých kra jín sa pri dá va aj
nadná rodný, európsky rá mec.
Európske pra covné prá vo pla tí
aj pre po li cajtov. Ve¾mi konkrét-
ne napr. otáz ky pra covné ho èa -
su ale bo otáz ky bez peè nos ti
prá ce nie je mož né rieši� jednot-
li vo, v rám ci jed not li vých kra jín,
bez poh¾a du cez európske prá -
vo. Pre to sa mu sia aj po li caj ti a
príslušní ci odbo rov oriento va� a
mu sia pri jí ma� opatre nia spo -
loène – nielen v rám ci hra níc
svo jej kra ji ny. Sú po vin ní vytvá -
ra� fó rum, na kto rom bu dú s
part ner ský mi kra ji na mi aktívne
vstu po va� do utvá ra nia európ-
skych pra vi diel. To to prekra èo -
va nie hra níc vi dím ako po -
vinnos� všetkých na šich èle nov.

Na šou úlo hou je zastu po va -
nie záujmov na šich èle nov. Keï
ho vo rí me o bez peè nos ti pri prá -
ci, o pra covnom èa se, mu sím o
týchto problé moch ho vo ri� skôr,
prá ve v èa se, keï sú konkrétne
opatre nia pri jí ma né, a mu sí me

do ich prípra vy aktívne vstu po -
va�, v rám ci prípra vy zá ko nov v
Ra de EÚ, EURO JUST–e, v
rám ci pre ro kú va ní na mi -
nisterstvách vnútra a spra vodli -
vosti. Euro COP je už nieko¾ko
ro kov èle nom európske ho od bo -
ro vé ho zvä zu. V rám ci zložky
sme zástupcom po li cajtov v
rám ci ITUC /In ter na tio nal Tra de
Uni on Confe de ra tion/, kde sa
vy jadru je me k otázkam bez peè -
nos ti v Euró pe a k otázkam so -
ciálnej si tuá cie za mestnancov.
Mys lím si, že je ve¾mi dô le ži té,
že tieto ve ci do ká že me ovply-
vòo va� od za èiatku. To to nám

utvá ra šancu, kto rú mu sí me
spo loène využi�. Keïže má me
otvo re né hra ni ce a mô že me sa
navzá jom podpo ro va�, mô že me
vytvo ri� aj spo loèný tlak. Ten to
tlak nám umož ní rieši� aj pro blé -
my na ná rodnej ro vi ne spo -
loène, te da úèinnejšie, ako ke by
sme sa o to po kú ša li sa -
mostatne.

OZP je jed na z na šich èlen -

ských orga ni zá cií, kto rá tú to so -
li da ri tu už má a pre ja vu je. V
pre mie ta nom do ku mente sme
moh li vi die�, aká bo la vlastne si -
tuá cia v ro ku 2005, keï si váš
mi nister vnútra mys lel, že mô že
od bo ry a ich predse du discipli -
nárne rieši� a edi to va� pod¾a
svo jej vô le. Keï o uve de nej si -
tuá cii in for mo val pán Lit va svo -
jich ko le gov na stretnu tí v Lon-
dý ne, mu sím konšta to va�, že
všetci jednohlasne po ve da li
„Tak to to ne pôjde“! Otvo re ne
sme vte dy po ve da li aj v rám ci
európskych inšti tú cií, že ta ké to
jedna nie mi nis tra vnútra spô so -
bu je izo lá ciu. Otvo re ne mu sím
po ve da�, že som hr dý na ak ti vi -
ty, kto ré sa v tom to ob do bí na
Slo ven sku udia li. Ale taktiež na
to, keï ma li pro blé my špa nielski
po li caj ti v rám ci Guardia ci vil, aj

vte dy stá li mno hí z vás pri nich.
Guardia ci vil v tom to ob do bí
pra co va la v podmienkach, kto ré
si v na šich èi va šich podmien-
kach ani ne viem predsta vi�. Keï
bo li ¾u dia zatvá ra ní do vä ze nia
kvô li svo jim ná zo rom. Mu sí me
si predsta vi� ro di ny, kto ré stra ti li
prí jem.

Spo loèná Euró pa nám po nú -
ka priestor nielen na zlepšo va -
nie ve cí, ale aj na spo loèné ro -
ko va nia. Euro COP za èal tú to
ini cia tí vu vytvo re ním jednotnej
char ty po li cajtov pri rieše ní ich
prob lé mov v rám ci ko lektívne ho
prá va, prá va na informá cie, prá -
va na konzultá cie a prá va na
spo lu rozho do va nie. Tá to char ta
po sta vi la re fe renèný bod, od
kto ré ho mu sí me vyjs� – všetky
európske kra ji ny – keï ide o na -
še spo loèné prá va, o prá va po -
li cajtov. Na tom to mieste chcem
po ïa ko va� vášmu predse do vi,
vášmu Mi rosla vo vi, kto rý pô so bí
aj ako èlen Vý kon né ho vý bo ru
Euro COP–u. To to angažmán je
neoby èajne dô le ži té a viem, èo
to zna me ná aj pre každú èlens-
kú orga ni zá ciu. Si tuá cia, kto rej
èe lil Mi ro slav na Slo ven sku, ale
aj napr. Jan Schonke ren v Bel-
gicku, si tuá cia, kto rej èe lím ja v
Ne mecku – to všetko je vý zvou
pre nás, pre na še ná rodné
orga ni zá cie. A my sme strešnou

orga ni zá ciou pre pol mi lió na po -
li cajtov, kto rá sa aktívne po die ¾a
na dianí v rám ci ce lej EÚ.

Mi lé ko le gy ne a ko le go via!
Èe lí me ve¾kej výzve. Na ši mi -
nistri vnútra a spra vodli vosti ro -
ku jú v Bru se li a v Stockholme o
tom, ako sa bu de vy ví ja� po li -
cajná spo luprá ca v rám ci Euró -
py ïalších pä� ro kov. Do tejto
disku sie sme aktívne za po je ní.
Má me pro gram na najbližšie
šty ri ro ky, zaobe ra jú cim sa na -
šim fungo va ním v rám ci EÚ.
Aktívne parti ci pu je me na rieše ní
prob lé mov pred Európskym par-
la mentom, spo loène rieši me
otáz ky tý ka jú ce sa spo loènej
bez peè nos ti. V prvom ra de kla -
die me dô raz na to, èo mu ho vo -
rí me spo loèný štandard po li -
cajtov v Euró pe. V rám ci EÚ
má me rozdielne štandardy, má -

me rozdielne for my a spô so by
vzde lá va nia, roz liè né dåžky štú -
dia /6 týždòov – 3 ro ky/. Sna ží -
me sa o harmo ni zá ciu uve de -
ných štandardov v rám ci Euró -
py. Zdô razòu je me zlepše nie
medzi ná rodnej spo lu prá ce,
aktívne sme sa za po ji li do tzv.
štokholmské ho pro gra mu v
rám ci rozví ja nia medzi ná -
rodných akti vít. V sú èasnosti
exis tu je nieko¾ko spô so bov po li -

cajnej spo lu prá ce. Sú to napr.
IN TER POL, EURO POL, spo -
loèné pra co viská na bý va lých
hra ni ciach, pria ma spo luprá ca
jed not li vých kri mi nálnych útva -

rov, pria ma spo luprá ca ko le gov
na zákla de medzi ná rodných
osobných kontaktov. Rozví ja nie
uve de nej ob las ti – ob las ti
medzi ná rodnej spo lu prá ce – je
po okru hu štandardi zá cie pod-
mie nok v rám ci EÚ na ším spo -
loèným dru hým cie¾om.

Tre tím cie¾om je, aby etic ký
kó dex po li caj ta Ra dy Euró py bol
za kot ve ný v rám ci právnych na -
ria de ní EÚ a po vin ný pre všet-
kých, pre nás po li cajtov, ale aj
pre po li ti kov.

V sú èasnosti vi dím, že hos-
po dárska krí za má do pad aj na
po li cajné zložky v jed not li vých
kra ji nách. S ve¾kým obdi vom a
nad še ním som vèe ra sle do val
prí ho vor vášho pá na pre mié ra,
kto rý bez akýchko¾vek okolkov,
pria mo a jasne po tvr dil, že ne -
po èí ta s aký mi ko¾vek škrtmi v

rám ci posta ve nia po li cajtov, po -
li cajných orga ni zá cií, s oh¾a dom
na sú èasnú si tuá ciu. V rám ci
Euró py sú kra ji ny, kto ré v rám ci
tla ku sú èasnej krí zy h¾a da jú
zdro je na šetre nie. A najlepšie
sa šetrí prá ve tam, kde je naj-
menšia možnos� od po ru, a to v
rám ci ve rejnej služ by. To zna -
me ná, že sa šetre nie dotk ne po -
li cajtov, justí cie a ve rejnej sprá -
vy. Or ga ni zo va ná kri mi na li ta v

rám ci Euró py mu sí by� ale potlá -
èa ná v rám ci ce lej Euró py, ko -
rupcia mu sí by� potlá èa ná ploš-
ne a pre to rozdielne rieše nie krí -
zy v jed not li vých kra ji nách mô že
pri nies� ne èa ka né pro blé my.
Ubezpe èu jem, že bezpeènos� v
rám ci Euró py je ve¾mi dô le ži tá a
ne mô že zá vi sie� od to ho, èi po -
li caj ti dosta nú svo je pla ty, èi sa
do ká žu posta ra� o svo je ro di ny.
Tzv. ko danské kri té riá urèi li, aké
štandardy mu sia kra ji ny uchá-
dza jú ce sa o èlen stvo v EÚ ma�,
v otázke prá va, de mo kra cie,
vnú tornej bez peè nos ti, mi mo
iné aj fungu jú cu justí ciu a funkè-
ný po li cajný zbor. Nie je mož né,
aby niekto rý z èlen ských štá tov
bol vý nimkou. Ak vý nimkou je,
tieto pra vidlá už nepla tia. A pre -
to sa sna ží me v rám ci Euró py o
pakt sta bi li ty pre po li cajtov a aj
justièných orgá nov. Mu sí me sa
posta ra� o to, aby si po li caj ti
moh li plni� svo je po vin nos ti.
Euro COP je v sú èasnosti je di -
ným ta kýmto spo loèným hla som
po li cajtov v rám ci EÚ, kto rý za -
bezpe èu jú bezpeènos� viac ako
500 mi lió nov oby va te ¾ov. Šetre -
nie nesmie spô so bi� zní že nie
kva li ty èin nos ti po lí cie a žiadny
štát nesmie na svo jich po li -
cajtoch šetri�. Za bezpe èe nie a
udrža nie uve de né ho je na šou
úlo hou, úlo hou odbo rá rov.

Ne dáv no som bol v kra ji ne,
kto rá nie je èle nom EÚ, v Ko so -
ve, kra ji ne, kto rá sa sna ží posta -
vi� na vlastné no hy. Otvo re ne
som po ve dal mi nis tro vi vnútra,
že ne súhla sím s niekto rý mi ve -
ca mi, kto ré sa tu de jú a to aj za
ce nu, že mi bu de za ká za ný
vstup na ich úze mie. Euro COP
ako strešná orga ni zá cia a èlen
vý znam ných EÚ inšti tú cií sa
mu sí vy jadro va� k problé mom v
jed not li vých kra ji nách.

Ïa ku jem vám za va šu pod -
po ru, za va šu anga žo va nos� v
rám ci na šej orga ni zá cie, pra jem
vám ïalšie úspešné pokra èo va -
nie zjazdu a te ším sa na spo -
luprá cu v ïalšej bu dúcnosti. Ïa -
ku jem pekne.

Prezident�EuroCOP-u�H.�Kiefer:�Šetre�nie�nesmie�spô�so�bi��zní�že�nie�kva�li�ty�èin�nos�ti�po�lí�cie

Heinz Kiefer

Pohľad na delegátov zjazdu 

policia1009:policia  23.10.2009  14:33  Page 13



OKTÓBER  20091

I. Od bo ro vý zväz po lí cie v Slo venskej re publi ke
(ïa lej len „OZP v SR“) bu de podpo ro va� a pre -
sadzo va� princí py de mo kra cie, mo rál ky a so ciálnej
spra vodli vosti v sú la de s Lis ti nou základných práv
a slo bôd.

II. V spo lu prá ci s Euro pean Confe de ra tion of
Po li ce (ïa lej len „Euro COP“) pre sadzo va� udrža -
nie oprávne ných ná ro kov a záujmov príslušní kov
Po li cajné ho zbo ru Slo venskej re pub li ky (ïa lej len
„PZ SR“) a pra covní kov re zor tu Mi nis ter stva vnút-
ra Slo venskej re pub li ky (ïa lej len „MV SR“).

III. OZP v SR bu de chrá ni�
právne a so ciálne isto ty prí-
slušní kov PZ SR a pra covní -
kov re zor tu MV SR najmä
ces tou ro ko va ní so slu žobným
ve de ním.

IV. OZP v SR pri za bez pe -
èe ní ochra ny, práv a záujmov
svo jich èle nov bu de svo ju èin-
nos� koordi no va� so všetký mi
od bo ro vý mi zväzmi zdru že ný -
mi v Konfe de rá cii od bo ro vých
zvä zov Slo venskej re pub li ky
(ïa lej len „KOZ SR“).

V. Pre naplne nie svo jich
cie¾ov bu de OZP v SR vy ža -
do va� od NR SR, vlá dy SR,
ve de nia MV SR, KOZ SR a
funkcio ná rov PZ na všetkých
stupòoch reali zá ciu od bo ro -
vých záujmov v týchto oblas-
tiach:

1. Uplatòo va nie de mo kra -
cie a de mo kra tic kých práv prí-
slušní kov PZ SR a pra covní -
kov re zor tu MV SR.

2. Ochra na so ciálnych a právnych istôt prísluš-
ní kov PZ a pra covní kov re zor tu MV SR.

3. Ochra na ži votných a pra covných podmie nok
príslušní kov PZ SR a pra covní kov re zor tu MV SR.

4. Reali zá cia sys té mu ce lo ži votné ho vzde lá va -
nia príslušní kov PZ SR a pra covní kov re zor tu MV
SR.

5. Uplatòo va nie ka riérne ho po stu pu v PZ a MV
SR v plnom roz sa hu.

6. Uplatòo va nie opatre ní pre dlho do bú sta bi li -
zá ciu sys té mu so ciálne ho za bezpe èe nia po li -
cajtov.

VI. Pre naplne nie svo jich cie¾ov bu de OZP v
SR vy ža do va� od Ra dy predse dov ZO OZP v SR
a funkcio nárske ho aktí vu základných orga ni zá cií
OZP v SR reali zá ciu od bo ro vých záujmov v týchto
oblastiach:

1. Upevòo va nie a roz voj vnútroodbo ro vej èin -
nos ti OZP v SR.

2. Po diel na reali zá cii úloh v ob las ti medzi ná -
rodnej spo lu prá ce.

3. Hospo dárska a fi nanèná èinnos� OZP v SR.
4. Po èet ný rast èlenskej základne na útva roch

PZ a MV SR.

VII. Uplatòo va nie de mo kra cie a de mo kra tic -
kých práv príslušní kov PZ SR a pra covní kov
re zor tu MV SR.

V tejto ob las ti bu de OZP v SR najmä:
1. Oriento va ním svo jej èin nos ti na roz voj de -

mokra tickej spo loènosti bu do va nej na obèian-
skych princí poch. Nepri pustí zneu ži tie PZ SR
niekto rou z po li tic kých strán na ochra nu jej záuj-
mov.

2. Zaují ma� sta no viská a pri jí ma� opatre nia s
cie¾om nepri pusti� po kles úrovne ochra ny, práv,

potrieb a oprávne ných záujmov príslušní kov PZ
SR a pra covní kov re zor tu MV SR v otázkach so -
ciálne ho, hospo dárske ho a kultúrne ho rozvo ja.

3. Ces tou KOZ SR zastu po va� indi vi duálne a
ko lektívne záujmy OZP v SR.

4. Spo lupra co va� s mé dia mi v ob las ti ob ha jo by
po li cajtov a pra covní kov, ako aj pre zentá cie prá ce
OZP v SR. Pre lepšiu informo va nos� základných
orga ni zá cií OZP v SR ne ustá le skva litòo va� vlast-
nú tlaè.

5. Dôsledne pre sadzo va� reali zá ciu zá ko na NR
SR è. 73/1998 Z. z. na všetkých úrovniach orga -
ni zaènej štruktú ry re zor tu MV SR.

6. Pra vi delne dvak rát roène vy hodno co va� ko -
lektívnu zmlu vu medzi MV SR a OZP v SR a vies�
ko lektívne vy jedná va nie, kto ré bu de na po má ha�
reali zá cii Pro gra mu OZP v SR. Obdobne postu po -
va� i na úrov ni KR OZP.

VIII. Ochra na so ciálnych a právnych istôt
príslušní kov PZ SR a pra covní kov re zor tu MV
SR

Nepri pusti� po kles do siahnu tej ži votnej úrovne v
dôsledku zvy šo va nia ži votných nákla dov, h¾a da� a
aktívne pre sadzo va� po stup né kro ky k reálne mu
ná rastu v mzdo vej ob las ti, s cie¾om po stup né ho
pribli žo va nia sa k prie mernej úrov ni v EU v zá vis -
los ti na vý vo ji HDP, pre sadzo va� pri ja tie zodpo ve -
da jú cich kompenzaèných opatre ní v  so ciálnej ob -
las ti.

V tejto ob las ti ïa lej:
1. Za bezpe èi� dôsledné uplatòo va nie Šta tú tu

právnej ochra ny ako prostriedku ob ha jo by èle nov
OZP v SR.

2. Reali zo va� Podporný fond Vý bo ru OZP v SR
pod¾a šta tú tu Podporné ho fon du.

3. Za bezpe èi� úèas� odbo rov pri prípra ve zá ko -
nov a interných právnych predpi sov MV SR do tý -
ka jú cich sa so ciálnych a právnych istôt po li cajtov
ako i podmie nok vý ko nu štátnej služ by príslušní -
kov PZ SR a pra covných podmie nok pra covní kov
re zor tu MV SR.

4. Pre sadzo va� záujmy príslušní kov PZ a pra -
covní kov re zor tu MV SR v roz vo ji zdra votné ho
poiste nia.

IX. Ochra na ži votných a pra covných pod-
mie nok príslušní kov PZ SR a pra covní kov re -
zor tu MV SR

V tejto ob las ti:
1. Po ža do va� do rie še nie sys té mu komplexnej

zdra votníckej, kú pe¾nej, rekreaènej sta rost li vos ti a
re ha bi li taèných po by tov.

2. Prostredníctvom základných orga ni zá cií OZP
v SR za bezpe èi� ná le ži tú kon tro lu ri zi ko vých pra -
co vísk a pra covné ho prostre dia.

3. Zú èastòo va� sa na tvorbe právnych no riem a
predpi sov pre za bezpe èe nie ochra ny a zdra via pri
prá ci.

4. Do bu do va� aktív inšpekto rov bez peè nos ti
prá ce v ZO OZP v SR.

X. Upevòo va nie a roz voj vnútroodbo ro vej
èin nos ti OZP v SR

V tejto ob las ti:
1. Prostredníctvom funkcio -

ná rov OZP v SR na všetkých
stupòoch za bezpe èi� sta bi li zá -
ciu a rast èlenskej základne
OZP v SR.

2. Pre skva litne nie úrovne
funkcio ná rov ZO OZP v SR
usku toèòo va� pre nich krát ko -
do bé od bor né kurzy.

3. Na za sa da nia Ra dy
predse dov OZP v SR pri zý va�
predsta vi te ¾ov MV SR a Pre zí -
dia PZ k prehåbe niu vzá jomnej
in for mo va nos ti o aktuálnych
problé moch re zor tu MV SR.

4. Na pra vi del ných za sa da -
niach KR OZP okrem rieše nia
re gio nálnych od bo ro vých úloh
za ra ïo va� i hodno te nie sta bi li -
zá cie a rastu èlenskej základ-
ne ZO OZP v SR v príslušnom
kra ji.

5. Pre skva litne nie èin nos ti
a in for mo va nos ti èlenskej
základne spra vi delni� schô-
dzo vú èinnos� v zmysle Sta -

nov OZP v SR.
6. Na za sa da niach Ra dy predse dov OZP v SR

pra vi delne pre ro kú va� pro ble ma ti ku vnútroodbo ro -
vej èin nos ti v ZO OZP v SR.

XI. Po diel na reali zá cii úloh v medzi ná rodnej
èin nos ti

V tejto ob las ti:
1. Upevòo va� posta ve nie OZP v SR v Euro -

COP–e, aktívne a zodpo vedne za bezpe èo va� úlo -
hy, vyplý va jú ce z tohto èlen stva. Uchádza� sa o
uspo ria da nie za sa da ní Euro COP–u v Slo venskej
re publi ke.

2. Nadvia za� kon tak ty s po li cajný mi od bo ro vý mi
cen trá la mi su sedných štá tov s cie¾om získa va�
skú se nosti a po znat ky z plne nia ich úloh.

XII. Hospo dárska a fi nanèná èinnos� OZP v
SR

V tejto ob las ti:
1. Dodržia va� Zá sa dy hospo dá re nia s fi nanèný -

mi prostriedka mi v ZO OZP v SR a OZP v SR.
2. S fi nanèný mi prostriedka mi OZP v SR

sústre de ný mi na úète OZP v SR usku toèòo va�
aktívnu fi nanènú po li ti ku s cie¾om ich aktívne ho
zhodno co va nia a mi ni ma li zo va nia ri zi ko vosti stra -
ty.

Pro gram OZP v SR je otvo re ný do ku ment, kto -
rý mô že by� dopåòa ný po èas vo lebné ho obdo bia o
aktuálne úlo hy pod¾a eko no mic ké ho a so ciálne ho
vý vo ja v Slo venskej re publi ke v zmysle Sta nov
OZP v SR.

Pro gram bol schvá le ný V. Zjazdom OZP v
SR dòa 9. októbra 2009 v Bra tisla ve.

Pro�gram
Od�bo�ro�vé�ho zvä�zu po�lí�cie v�SR po V. Zjazde OZP v�SR
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Mi ro slav Lit va: „Zjazd bol
riadne plá no va ný, na še zjazdy
sa v zmysle plat ných sta nov ko -
na jú v pä�roèných obdo biach.
Predme tom zjazdu bo lo
zhodno ti� do siahnu té vý sled ky v
èin nos ti od predchádza jú ce ho
zjazdu, kto rý sa ko nal 29.
októbra 2004, vy hodno ti� plne -
nie pri ja té ho pro gra mu, schvá li�
ná vrh no ve ly sta nov OZP a
schvá li� ná vrh pro gra mu na ïal-
šie obdo bie. Schvá le né v rám ci
zjazdu bo li všetky na vr ho va né
ma te ri á ly, bo lo schvá le né aj
vyhlá se nie de le gá tov zjazdu
OZP, kto ré vám dám k dispo zí -
cii. Èo sa tý ka hodno te nia prie -
be hu zjazdu, tak si mys lím, že
zjazd spl nil tie predpokla da né
ciele, prí jemne nás prekva pi la
úèas� a vystú pe nia na šich hos tí,
èi už zahra nièných ale bo do má -
cich. Zá ver, kto rý zjazd vlastne
uro bil je, že všetky úlo hy, kto ré
OZP pred se bou mal v tom to
ob do bí bo li splne né, po da ri lo sa
naplni� aj plá no va ný pro gram
od bo ro vé ho zvä zu. Je za na mi
po merne ruš né obdo bie piatich
ro kov, po èas kto rých sme za ži li
troch mi nistrov vnútra a ur èi té
turbu lencie, ale mys lím si, že
právne a so ciálne isto ty po li -
cajtov a za mestnancov mi nis ter -
stva vnútra sme ob há ji li úspeš-
ne. Z mo jej stra ny na úvod
to¾ko. Ne viem, èi chce pán pre -
zi dent po ve da� nieèo…“

Heinz Kiefer: „Chcem. S po -
te še ním som pri jal úèas� na
tom to kon gre se OZP, kto rý po -
ží va ve¾kú úctu na Slo ven sku,
èo ho pre ja vom bo la aj úèas� sa -
mot né ho pre mié ra a sú èasné ho
mi nis tra vnútra, jedné ho bý va lé -
ho pre mié ra Slo ven s ka a aj pre -
zentá cia zahra nièných hos tí.
OZP v SR je aktívnym èle nom
Euro COP–u, te da zastre šu jú cej
medzi ná rodnej odbo ro vej orga -
ni zá cie po lí cie a aktívne sa
zúèast òu je na prá ci tejto medzi -
ná rodnej orga ni zá cie – oso bitne
v oso be tu prí tomné ho pá na
predse du OZP pá na Mi ro sla va
Lit vu, kto rý je èle nom vý kon né -
ho vý bo ru Euro COP–u v tejto
ce loeu rópskej orga ni zá cii. Za žil
som aj �ažkosti, kto ré OZP mal
v mi nu los ti zvláš� za jedné ho z
bý va lých mi nistrov vnútra a
mys lím si, že tie isto ty a prá va
po li cajtov, kto ré sa po da ri lo
odbo rá rom po èas posledných
ro kov vy bo jo va�, sú najmä zá -
slu hou tvrdo šijnosti a tvr dej prá -
ce tu prí tomné ho pá na predse -
du a je ho tí mu spo lupra covní -
kov.“

Na otáz ku, èi od bo ry ne ma -
jú oba vu o za cho va nie so -
ciálnych istôt, pa ty a ich va lo -
ri zá ciu, Mi ro slav Lit va odpo -
ve dal:

„Sme realisti. Vní ma me, èo
sa de je v ce lom sve te v sú -
vislosti s eko no mic kou krí zou a
ne mô že me ma� predsta vu, že
tá to krí za ne bu de ma� do pa dy
na roz poè ty mi nis ter stva vnútra.
Sa mi sme si po sta vi li ur èi té pri-
o ri ty z h¾a diska do pa dov rieše -
nia krí zy ešte koncom mi nu lé ho
ro ka a tie na še prio ri ty, ak by
som mal de fi no va�, tak prio ri ta
è. 1 za cho va nie za mestna nosti
v re zorte, a tá to prio ri ta ne vy -
chádza len z to ho poh¾a du, že
je potrebné za cho va� kaž dé jed -
no miesto, ale z to ho poh¾a du,
že re zort vnútra za pre chádza -
jú ce eta py zni žo va nia poètov už

ne má žiadne re zer vy, z kto rých
by mo hol ešte ube ra�. Prio ri tou
èís lo 2 je za cho va nie úrovne
miezd. Prio ri ta èís lo tri bo lo za -
cho va nie dosta toènej úrovne
pre vádzko vých nákla dov, resp.
fi nanèných prostriedkov na pre -
vádzko vé ná kla dy. Prio ri ta è. 4
údrž ba bu do va nehnu te¾ností,
prio ri ta è. 5 väèšie opra vy a pri-
o ri ta è. 6 roz vo jo vé úlo hy.

Tak ako bo li prio ri ty de fi no va -
né, tak z h¾a diska do pa dov na
roz po èet by sa postupne do tý -
ka li týchto po lo žiek od tohto naj-
vyššie ho èís la sme rom do le. Ale
prio ri ty èís lo 1 a 2 nie sme v
tejto do be ochot ní disku to va� a
tak ako to bo lo de fi no va né, tie
prio ri ty bu dú dodrža né. Èo sa
tý ka ostat ných, spo loène bu de -
me mu sie� h¾a da� spô sob, ako
udrža� funkènos� re zor tu za
týchto �ažkých podmie nok. A z
h¾a diska to ho záujmu o vstup
do PZ, mys lím si, že opatre nia,
kto ré sa stih li v predchádza jú -
com ob do bí, to je jed nak zmen
sys té mu odme òo va nia od 1. 3.
2008, ke dy sa vy rie šil pro blém

na tých najnižších stupòoch, do
kto rých sa na stu pu je a mys lím
si, že sú dosta toène lukra tívne
aj v dnešnej do be, tak že ten to
zá klad by to ohro zi� ne ma lo. Po -
kia¾ to bu de trva� urèi tú pre -
chodnú do bu. V tom to som op ti -
mis ta a ve rím, že krí za po mi nie.
Že to ne bu de v ro ku 2010, je mi
ta kisto jas né.“

Predse da OZP v SR vzá pä -
tí pre èí tal text Vyhlá se nia,
kto ré schvá li li de le gá ti zjazdu.

Mi ro slav Lit va: „Te raz sa
mô žem vrá ti� k to mu, èo sme v
tých bo doch mys le li, v bo de 1,
èo ne ustá le otria sa Po li cajným
zbo rom, to sú vyhlá se nia
niekto rých poslancov, kto rí sa
hý bu v tejto ob las ti a stá le sa
po kú ša jú za siahnu� do sys té mu
odme òo va nia a do sys té mu so -
ciálne ho za bezpe èe nia v PZ.
Tým, že za sa hu jú do sys té mu
so ciálne ho za bezpe èe nia svo ji -

mi vyhlá se nia mi o pre cho de na
uni verzálny sys tém a po dobne,
rozhý ba va jú nám hla di nu obáv
u tých po li cajtov, kto rí ma jú
odslú že né ro ky, a to sú prá ve tí
najcennejší po li caj ti v PZ, pre to -
že tí už ve dia ro bi�, mô žu uèi�
mla dých a ich pro fe sio nálna vý -
konnos� je na zodpo ve da jú cej
úrov ni. Pre to chce me, aby bo lo
za bez pe èe né za cho va nie so -
ciálnych istôt ako prio ri ta. Sa -
mozrejme, to èo sa uro bi lo v
mzdo vej ob las ti, aby bo lo za -
cho va né, aby sa z to ho ne cú va -
lo a to, že bu de me chví ¾u
preš¾a lo va� na mieste, le bo je
ná vrh na jedno percentnú va lo ri -
zá ciu, le bo viete, že jed no per-
cento je sko ro niè, ale je to sig -
nál po zi tívny. Be rie me to ako
sig nál, tak to to hod no tí me.

Z h¾a diska to ho dru hé ho, èím
sme do siahli perso nálnu sta bi li -
zá ciu, to je otáz ka ka riérne ho
po stu pu, pod¾a dnes platnej ko -
lektívnej zmlu vy má OZP prá vo
ve ta na ude ¾o va nie vý ni miek z
ka riérne ho po stu pu, to zna me -
ná, že ak OZP ne dá súhlas na

ude le nie vý nimky z ka riérne ho
po stu pu, tak nie je. Èo si mys -
lím, že je to ve¾ké nó vum u nás.
Cie¾ bol je di ný. Aby ¾u dia ma li
možnos� transpa rentné ho ka -
riérne ho po stu pu, èo ich mo ti vu -
je k prá ci, mo ti vu je ich to k prá -
ci a z h¾a diska to ho aby ne ro bi li
v prá ci ne ja ké by som po ve dal
vy lo me ni ny, aby ne ma li vy bo èe -
nia, kto ré by ohro zo va li ich ka -
rié ru. Mys lím si, že to èa som po -
ve die k väèšej zodpo vednosti a
k uva žo va niu nad tým, èo ro bia.
A to dru hé – mys lí me si, že
vzh¾a dom na vý voj, kto rý je v
by to vej si tuá cii, bo hu žia¾, sme
od ká za ní na to, aby do cent ra
cho di li najkva litnejší po li caj ti z
ce lé ho Slo ven s ka, ho ci bydlisko
v Bra tisla ve nie je zá ru kou kva -
li ty, ale za sa aby sme tých ¾u dí
sem do sta li, je potrebné vy rie ši�
ich by to vú otáz ku. Pre to bol pri -
ja tý ur èi tý pro gram, kto rý je roz-

behnu tý, je jas né, že ne ja ké
predåže nie na sta ne, ale je dô le -
ži té, aby sme z to ho pro gra mu
neodišli. Tak že to bo lo mysle né
týmto vyhlá se ním. Keï sa vrá -
tim ku ka riérne mu po stu pu,
stretlo sa to s ne ja ký mi pro -
testmi zo stra ny niekto rých ria-
dia cich funkcio ná rov, že za sa -
hu je me do ich kompe tencie vy -
be ra� si, s kým oni mienia pra -
co va�, a pre to žiada me, aby bol
ten to po stup za cho va ný, aby sa
ne da lo na hla sy ¾u dí, kto rí úžas-
ne trva jú na svo jich kompe -
tenciách, ale ob èas im chý ba
schopnos� prevzia� zodpo -
vednos� aj za chy by, kto ré uro -
bia aj v perso nálnej ob las ti. Aj v
sú èasnosti ta ké to po chy be nia
rieši me.“

Agentú ry sa ïa lej za ují ma li
o pro ble ma ti ku bý va nia po li -
cajtov. Mi ro slav Lit va spres-
nil:

„By to vá po li ti ka, to nie sú iba
príspevky na bý va nie, príspevky
bo li schvá le né v sú be hu s no -
vým sys tém odme òo va nia, èi že
pri tej no ve le zá ko na, ale vzh¾a -

dom na to, že ne bo li na to pe -
nia ze, my sme v prvej eta pe po -
uži li tieto prostriedky len pre
èas� po li cajtov v Bra tisla ve, kon-
krétne pre vý kon né útva ry v pô -
sobnosti KR PZ Bra ti sla va, a
tým mys lím až po posledné
odde le nie v pô vodnom roz sa hu,
pre to že predtým to ma li ukry té v
tzv. ri zi ko vom príplatku, èo ma li,
a ten oso bitný prípla tok ne -
zoh¾adòo val ri zi ko v prá ci, ale
miesto pô so be nia. Tak že te raz
to bo lo da né do transpa rentnej
po lo hy, pe nia ze na roz voj v tejto
ob las ti nie sú a vzh¾a dom na vý -
voj si tuá cie nepredpokla dá me
ani v ro ku 2010, že by sme tú to
otáz ku rieši li hlbšie. Ale by to vú
po li ti ku rieši me, pr vá vec je, že
zo so ciálne ho fon du posky to va -
ním návratných fi nanèných vý -
po mo cí be zú roèných pô ži èiek,
tak as poò v nieèom po má ha me
rieši� so ciálnu otáz ku po li cajtov
a èo by do bu dúcna ma la by� ur -
èi tá ví zia, že by sa zno va ob no -
vi la for ma slu žobných by tov.“

Otáz ka agentúr: Tak že rieši
sa len pro blém bý va nia po li -
cajtov v Bra tisla ve?

Mi ro slav Lit va: „Je to ta ká
me tó da te èú ce ho piesku, my by
sme bo li ra di, ke by to postu pe
prešlo išlo ïa lej, ale pre -
dovšetkým to potre bu je me tam,
kde nám chý ba jú ¾u dia a kde
potre bu je me ¾u dí zo skú se -
nos�a mi po sú va� do tých lo ka lít,
ale bo je to pro blém kde potre -
bu je me vykry� ne ja ký útvar a nie
je tam záujem, ne vie me tam
dosta� ¾u dí, nie je tam vy rie še ná
by to vá otáz ka, je tam bezpeè-
nostný záujem, tak v ta kýchto
prí pa doch mne sa to ja ví ako
prednostne Bra ti sla va, pre to že
tu bol pro blém s ¾uïmi v ob las ti
KR PZ, kde už má me chva la bo -
hu to najhoršie za se bou. Dnes
sa záujem podstatne zvý šil a
má to ve¾mi pod stat ný vplyv aj
na kva li tu vý be ru do PZ, èo si
mys lím, že sa nám v bu dúcnosti
vrá ti tak, že bu de me ma� me nej
discipli nárnych prob lé mov s po -
li cajtmi, kto rí ne bo li opti málni,
ale bo li vý cho diskom z núdze. V
sú èasnosti dostá va jú príspe vok
na bý va nie všetci tí, kto rí ma li
predtým prizna ný oso bitný prí-
spe vok, tzv. ri zi ko vý prípla tok je
na úrov ni rovna kej pro fe sie v
rám ci ce lej re pub li ky, èi že
zoh¾adòu je ri zi ko, èi že v no vom
systé me nepri bu dol ani je den
èlo vek do tejto siete. M ô žem po -
ve da�, že je to ne rovno vážny
stav, pre to že na KR PZ príspe -
vok na bý va nie ma jú, ale tre -
bárs na pre zí diu na UBOK a
UBPK ho ne ma jú, èo nám po -
tom ro bí rozdiel v trie dach, a tro -
chu kom pli ku je nám to niekto ré
ve ci v ob las ti ka riérne ho po stu -
pu, ale vní ma me to ako stav do -
èas ný a vieme, èo má me ro bi�.
Ne ro bi li sme si ilú zie, že ná pra -
va na sta ne zo dòa na deò ale
chce li sme ma� transpa rentný
sys tém, kde to fun gu je ako sta -
vebni ca.“          Spra co val: red
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l Pán pre zi dent, v prí pa de
19–roèné ho stí ha nia ste na -
ria di li vy ko na nie kon tro ly spi -
su, zá ve ry už po zná me. Aký je
váš poh¾ad na ten to, mož no i
ïalšie po dob né prí pa dy?

De vätnás�roèný prí beh – to je
tra gé dia vy šetro va nia. Kon tro la
to prešla ve¾mi podrobne a nie
je to vi na len konkrétnych vy -
šetro va te ¾ov, ale je to abso lútne
za nedba nie kontrolnej èin nos ti.
Vr chol všetké ho bol, že na ko -
niec ten spis ne bol ani v ofi -
ciálnej šta tisti ke, ale v ne ja kej
po mocnej evi dencii, a rovna ko
je iró niou to, že posledným vy -
šetro va te ¾om tohto prí pa du, kto -
rý pä� ro kov prak tic ky viac ne vy -
šetro val ako vy šetro val ten to
prí pad, bol istý pán ma jor, kto rý
sa sem cho dil s�a žo va� na pre -
�a že nos� a na to, že mu nadria -
de ní strašne ubli žu jú, keï mu
cho dia na kon tro ly. Prí pad za vá -
òa až hra ni cou trestnosti. Opat-
re nia sme pri ja li aj v tom, že sa
zru ši la po moc ná evi dencia, mu -
sí existo va� len jed na. Všetci
nadria de ní, kto rým neprešla
roèná le ho ta odo dòa ziste nia,
èi že kde ne bol premlèa ný prie-
stu pok, bu dú discipli nárne po -
tres ta ní, vrá ta ne vy šetro va te ¾a.
A mož no by sa mal vyspo ve da�
aj dnešný riadi te¾ ÚJKP na KR
PZ v Bra tisla ve, kto rý tam bol v
tom èa se. Mo hol by sa pozrie�
do zrkadla a opý ta� sa, pre èo
vy ze rá vy šetro va nie v Bra tisla ve
tak ako vy ze rá. Mô žem sa zno -
va len vrá ti� k podsta te ve ci –
ke by si všetci funkcio ná ri pl ni li
úlo hy, kto ré im zo zá ko na vyplý -
va jú a za èo be rú pe nia ze, tak
sa ne mô že sta�, že má me 19–
roèný prí pad a je to pri tom len
vr chol ¾a dovca. Keï som od za -
èiatku ho vo ril o potre be zvý še -
nej kon tro ly prá ce vy šetro va te -
¾ov, ma li na nás �ažké srd ce, že
sú pro cesne sa mo stat ní a že
nikto nesmie kontro lo va� vy -
šetro va te ¾ov. Ale my sme ne ho -
vo ri li o kon tro le pro cesnosti, ale
o kon tro le ne èin nos ti, a to je
rozdiel. Nás zaují ma, èi vy šetro -
va te¾ ko ná, nie ako ko ná. A za
to sú pla te ní ich nadria de ní, aby
ne do vo li li ne èinnos�, nie aby
kon tro lo va li, èi vy šetro va te¾ prí -
de vèas do prá ce a èi predèas-
ne neodí de. To zvlád ne elek tro -

nic ký sys tém evi dencie do -
chádzky a má me o jedné ho vy -
šetro va te ¾a na viac. Mu sia kon-
tro lo va�, èi ro bia a èo ro bia. Per -
liè ka na zá ver: je zná me, že
sme ro bi li kon tro lu použí va nia
interne tu a sú tam zaují ma vé
ziste nia. Napríklad v tom, že tzv.
najviac za �a že ní vy šetro va te lia
po lo vi cu pra covnej do by strá vi li
aktívnou èinnos�ou na interne te
mi mo slu žobné ho rámca. Mô žu
si by� istí, že bu dú patriène oce -

ne ní. Dlho to tu ne bo lo, ale sme
už v si tuá cii, že si aj vy šetro va -
te ¾ov mô že me vy be ra�. Pri bú da -
jú nám záujemco via s práv nic -
kým vzde la ním. Kto ne bu de ro -
bi�, mô že ís� na iné pra co visko,
z kto ré ho pôjde po skon èe ní
pra covnej do by s èis tou hla vou
– ale za iné pe nia ze.

l Aktuálne, èo je u vás
nové?

Najväèším problé mom je
eko no mi ka. Ne mô že me sa tvá -
ri�, že sa nás krí za ne do tý ka.
Po cí ti li to aj po li caj ti na odme òo -
va ní, nie na pla to vom systé me,
ale na odme nách. A sa -
mozrejme, ma li sme väèšie zá -
me ry v ob las ti ma te riálno–tech -
nic ké ho za bezpe èe nia, my sme
chce li v tom to ro ku do tiahnu�
informaèné sy sté my, bo hu žia¾.
Chce li sme do tiahnu� prezbro je -
nie PZ, bo la to vlastne hlavná
úva ha, pe nia ze nám to v sú -
èasnosti ne do vo ¾u jú. A chce li
sme ešte zre konštruo va� ale bo
as poò opra vi� množstvo objek-
tov obvodných odde le ní, po da ri -
lo sa nám uro bi� sot va tre ti nu.
To má pá li a mr zí, ku koncu ro -
ka skú ša me ešte zohna� ne ja ké
pe nia ze, ale v ob las ti informa ti -

ky a prezbro je nia sa v tom to ro -
ku zrejme už ne po hne me.

l Èo je no vé na po sta ve ní
Že lezniènej po lí cie po jej
zaèle ne ní do štruktúr MV SR?

Že leznièná po lí cia si pl ní tie
úlo hy, kto ré si pl ni la aj predtým,
na ces tách je vi die� príslušní kov
Mýtnej po lí cie, je vi die� spo loèné
hliadky a de fi ni tívne pla tí to, èo
sme ho vo ri li od po èiatku, že
Mýtna po lí cia je dopravná po lí -
cia. Ro bí me le gisla tívne pod-
mienky na to, aby Mýtna po lí cia
prešla pod dopravnú po lí ciu ako
oso bitná sú èas�.

l Ke dy?
Do nieko¾kých me sia cov, v

èo najkratšom možnom èa se.
Na tom to rieše ní sme sa zhodli

aj s ve de ním
Že lezn iène j
po lí cie, to to
len prospe je k
to mu, aby na
ceste bo la
jed na ko or di -
no va ná po lí -
cia, kto rá vie,
èo má ro bi� a
má najmä
rovna ké vy ba -
ve nie. Aj tech -
ni ku Mýtnej
po lí cie sme
uspô so bo va li
na tech ni ku

Po li cajné ho zbo ru. Sy ste ma tic -
ky na tom ro bí me, aby sy sté my
bo li plne po li cajné – poènúc
zovòajškom vo zi diel a konèiac
po stup ným prestro je ním týchto
príslušní kov. Le gisla tívne rieši -
me aj prestu py zo Že lezniènej
po lí cie do PZ a spä�, pre to že
doteraz to ne bo lo mož né, mu -
se li najprv odís� do ci vi lu a ro bi�
pri jí ma cie ko na nie, èo po va žu -
jem za hlú pos�, pre to ro bí me
kro ky, aby tieto prestu py bo li
úplne bežnou zá le ži tos�ou ako
je to medzi jed not li vý mi zložka -
mi PZ, èo po va žu jem za je di ne
ro zum né a prak tic ké rieše nie.

l Vznik li vraj ne ja ké
diskre pancie medzi odme òo -
va ním dopravných po li cajtov
a príslušní kov Že lezniènej,
resp. Mýtnej po lí cie…

Rozdie ly bo li, a ro bí me na
tom, aby kaž dý po li cajt bol
odme òo va ný pod¾a na sta ve né -
ho sys té mu ta ri fi ká cie. Pod¾a to -
ho, aké èin nos ti vy ko ná va,
pod¾a to ho mu sí by� za ra de ný
do trie dy, èi sa to nieko mu bu de
pá èi� ale bo nie. Kaž dý, kto prí -
de, ne mô že by� atyp sys té mu,
ale mu sí do ne ho za padnú�.
Sys tém mu sí by� je den kom-
plexný, nikto sa z ne ho ne mô že
vy my ka�, ani Mýtna po lí cia.

l Skú šobný pre nos skrá te -
né ho vy šetro va nia na obvod-
né odde le nie stá le má svo jich
priaznivcov i odporcov, jed na
i dru há stra na do ka zu je vyš-
šiu efektívnos�. Nepria mo po -
tom vzni ka jú aj spo ry oko lo
odme òo va nia tre bárs medzi
po li cajtmi na OO PZ a tzv.
skrá tenca mi. Tre ba to už roz-
seknú�?

Vrá�me skrá te né vy šetro va -
nie tam, kde patrí, te da na
obvodné odde le nia. Môj ná zor
je jed no znaè ný, sys té mu sa mu -
sí podria di� kaž dý. Pla ti� sa mu -
sí kaž dé mu za prá cu. Mo -

mentálne stá le pre bie ha konku -
rencia, vý sled ky sú pa ra doxne
dos� vy rov na né, ale všetko to to
sme ru je k cel ko vé mu zni žo va -
niu po è tu trest ných èi nov a k
zvý še niu po die lu objasne nosti
na celko vom po ète trest ných èi -
nov. Pre bu dúcnos� bu de dô le -
ži té sle do va� ten to vý voj, aby
sys tém hodno te nia po li cajtov
odzrkad¾o val reálny stav kri mi -
na li ty v da nom re gió ne. Iný mi
slo va mi po ve da né – ak re gión
do siahne vy so kú mieru bez peè -
nos ti obèa nov, a te da bu de ma�
ma lý vý skyt kri mi na li ty, odme -
òo va nie ne mô že by� takpo ve -
diac za ve se né na tom, ko¾ko
trest ných èi nov po li cajt spra cu -
je. Ešte inak – ko neè ným, tak-
po ve diac abso lútnym cie¾om je
nu lo vá kri mi na li ta. Ne mô že me

sa dosta� do si tuá cie, aby po li -
caj ti takpo ve diac ume lo vy rá ba li
trest né èi ny ale bo priestupky len
pre to, aby ma li vý sled ky prá ce.
Tie predsa mô žu by� prá ve v
tom, že v re gió ne bu de objektív-
ne má lo trest ných èi nov, má lo
priestupkov. Nie z le ni vos ti prí-
slušní kov pri vyh¾a dá va ní, ale
na opak – tre bárs vy so kou
úspešnos�ou pre ventívnej èin -
nos ti. To to obdo bie reálne ho
rozlí še nia výsledkov v jed not li -
vých re gió noch je ešte pred na -
mi. Základným me radlom sú -
èasnosti je te da zni žo va nie
poètov trest ných èi nov a sú -
bežné zvy šo va nie po è tu objas-
ne ných trest ných èi nov. Nie per-
centuálne, po die lo vo, ale v reál-
nych èíslach. To je pod stat né.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Rozkazy prezidenta PZ

Pod¾a�prezidenta�PZ�je�19-roèný�prípad�stíhania�tragédiou�vyšetrovania
Èlán�ky�o�prí�pa�de�19–roèné�ho�trest�né�ho�stí�ha�nia,�kto�ré
sme�pub�li�ko�va�li�v�aprí�lo�vom�a�v�septembro�vom�vy�da�ní
PO�LÍ�CIE,�podnie�ti�li�k�reakcii�aj�pre�zi�den�ta�Po�li�cajné�ho
zbo�ru�gen.�Já�na�Pac�ku.�V�rozho�vo�re�s�ním�však�prišlo
aj�na�ïalšie�otáz�ky.

Spomienka

Dňa 13.11.2009 uplynie 5 rokov, kedy vo veku
51 rokov zomrel
komisár Ondrej�Planeta, v.v,.
dlhoročný pracovník kriminálnej polície 
v Bratislave.

Za tichú spomienku ďakuje manželka s deťmi.

Smú toèné ozná me nie

Ozna mu je me všetkým ko le gom a zná mym, že dòa
12.10.2009 vo ve ku 31 ro kov nás po zá kernej a
�ažkej cho ro be ná hle opus til náš ko le ga a pria te¾ 
Bc. Ra do van Ho lub, kto rý bol slu žobne 
za ra de ný ako re fe rent pso vod Odde le nia 
slu žobnej ky no ló gie Od bo ru po riadko vej po lí cie
Okresné ho riadi te¾stva PZ vo Svidní ku.

Na ko¾ko po ne bo hom osta la man žel ka a ma lo le tý syn, ZO
OZP pri OR PZ vo Svidní ku vyhla su je internú zbierku na úèet
od bo ro vé ho zvä zu v SLSP a.s., èís lo úètu
010182/0900
Va ria bilný sym bol: 12102009
Èes� je ho pa miatke!

ZO OZP pri OR PZ vo Svidní ku

Vý zva na po moc pre Kristínku

Základná orga ni zá cia OZP è. 8/1 v Ga lante Vás týmto žiada
o po moc pre ma lú Kristínku, kto rá je dcé rou nášho ko le gu z
OKP OR PZ v Ga lante p. Mi ro sla va Hla va té ho, na ko¾ko je ve¾mi
�ažko cho rá.

Kristínka sa na ro di la 18.12.2003 s
diag  nó zou Goldenha rov syndróm: má
postihnu tú pra vú stra nu tvá re – asy -
metria, chý ba jej pra vé uško – ne po èu je
naò a ne má ani pra vú oènú bu¾vu a má
sko lió zu chrbti ce. Kristínka má za se bou
13 narkóz. Jej stav je dos� kom pli ko va ný,
vy ža du je špe ciálnu sta rostli vos� na ma xi -

lo fa ciálnej kli ni ke FN Mo tol v Pra he, kde nám ko neène po skyt li
komplexné informá cie oh¾a dom ná pra vy jej sta vu, kto ré sme
márne h¾a da li u nás na Slo ven sku. Zá kro ky v Pra he nám za tia¾
zdra votná pois�ovòa preplá ca, aj tak je to však po merne ná roè -
né uhrádza� po byt v ne moc ni ci, ako aj ces tov né ná kla dy. Absol-
vu je me aj èas té kon tro ly v Pra he a pred se bou má me ešte „dlhú
pú�“, pre to že bu de potre bo va� špe ciálny strojèek aj na zúbky a
plá no va né zá kro ky oh¾a dom chý ba jú ce oè ka aj uška sú viace ta -
po vé a je takmer isté, že z od bor né ho h¾a diska bu de pre òu naj-
viac vy ho vu jú ce poskytnu tie zdra votnej sta rost li vos ti v za hra ni -
èí.

Mož no prá ve va ša po moc nám po skyt ne väèšiu šancu splni�
Kristínkin najväèší sen.

Kto mô že te po môc�, pošli te fi nanèné prostriedky na èís lo úètu
211225/1100

Ïa ku je me.
Mgr. Mar tin Mly ná rik, predse da ZO OZP v Ga lante
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ROZKAZY  PREZIDENTA  PZ

. ktorým sa ruší rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
83/2007 o zriadení špecializo-
vaného tímu v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru č.
90/2008

. ktorým sa mení roz-
kaz prezidenta Policajného
zboru č. 15/2005 na zvýšenie

úrovne odbornej prípravy prí-
slušníkov Policajného zboru v
znení neskorších predpisov

8. ktorým sa dopĺňa roz-
kaz prezidenta Policajného
zboru č. 7/2009 o vydaní Roč-
ného plánu Prezídia Policajné-
ho zboru na rok 2009 v znení
neskorších predpisov

9. ktorým sa mení roz-
kaz prezidenta Policajného
zboru č. 15/2004 o zriadení
špecializovaného tímu v znení
neskorších predpisov
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